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Parecer: Embargos de divergência. Pressupostos. 
Art. 331 do Regimento Interno do STF. 

Interpretação.*1

Carlos Thompson Flores**2

Solicitou-me a Empresa de Transportes F. L. o exame da possibilidade 
de emitir parecer jurídico a respeito dos embargos de divergência opostos 
pelas empresas Viação N. S. L. e outra, contra o acórdão proferido no 
julgamento do RE 107.337-3, pela Eg. Primeira Turma do Supremo 
Tribunal Federal, que mantivera a decisão originária do Cldo. Tribunal 
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que indeferira mandado de 
segurança impetrado pelas ora embargantes, contra o ato do Diretor-Geral 
do Departamento de Transportes Concedidos, atendendo a despacho do 
Secretário de Estado dos Transportes que autorizara a ora embargada a 
estender os serviços de transportes de passageiros que vinha exercendo 
como permissionária da linha intermunicipal entre os municípios de 
Duque de Caxias e Rio de Janeiro, com ponto terminal em Saens Penha, 
até a Usina, três quilômetros além, para tomada de passageiros.

Para tanto, encaminhou-me dito procurador numerosas xerocópias, 
extraídas dos autos do respectivo mandado.

Examinei-as com a merecida atenção. E, do estudo do assunto que 
ditas peças dão notícia, dispus-me a atender à solicitação da consulente, 
convencido da procedência de sua impugnação aos embargos.

*1  Parecer lavrado em 06.03.1991.
**2 Ministro aposentado e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nascido em 1911 e falecido em 2001.
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É o que, como a seguir, passo a fazer.

I Os fatos e o procedimento judicial

1. Como ficou esclarecido anteriormente, a consulente, permissionária 
do transporte de passageiros entre os citados municípios e o ponto 
terminal em Saens Penha, obteve autorização das autoridades estaduais 
já referidas para complementação de sua linha até a Usina, ponto 
terminal para tomada de passageiros.

2. Inconformadas, as ora embargantes ajuizaram ação de mandado 
de segurança contra os atos das autoridades estaduais já mencionadas, 
sustentando, com base na Constituição então vigente, de 1967, Emenda 
1/69, art. 15, II, b, e dispositivos outros de leis estadual e municipal, a 
nulidade dos atos impugnados, por ausência de competência, a qual, no 
caso, cabia ao Município.

3. Prestadas as informações, com a intervenção da consulente como 
litisconsorte necessária e sua impugnação, bem como do parecer 
contrário da Procuradoria da Justiça, houve por bem o Cldo. Tribunal 
de Justiça indeferir o mandamus, em longa e fundamentada decisão.

4. Manifestaram, então, as vencidas recurso extraordinário. Resultou 
não conhecido, em acórdão de 20.05.88, da Eg. Primeira Turma.

5. Inconformadas opuseram embargos de divergência. Foram 
eles admitidos para discussão pelo eminente Relator. Mereceram 
impugnação por parte da consulente e do Estado do Rio de Janeiro. 
Com o parecer contrário da douta Procuradoria-Geral da República, 
pendem de julgamento. A essa altura do procedimento é que me foi 
solicitado parecer.

Dos embargos de divergência

a) Considerações necessárias
1. Cabe, desde logo, acentuar que o recurso extraordinário que 

originou o acórdão embargado fundou-se no permissivo das letras a, 
d e c do art. 119 da Constituição de 1967, Emenda 1/69, então vigente.
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Invocava ele contrariedade ao art. 15, II, b, daquela Carta e negativa 
de vigência dos arts. 44 do CNT (Lei 5.108/66) e 37 de seu Regulamento 
(Dec. 62.127/68), além de dissídio com o decidido nos RREE 77.903 
e 91.398.

No pertinente à letra c do citado permissivo, cinge-se a transcrever o 
voto vencido do aresto recorrido.

2. Para rejeitar a arguida contrariedade ao princípio constitucional 
da autonomia municipal, além de invocar dois precedentes da mesma 
Primeira Turma, nos Recursos Extraordinários 113.099 e 113.507, o 
eminente Relator, Ministro Octavio Gallotti, acentuou que se tratava 
de transporte intermunicipal, além de se cogitar de complementação de 
linha. Ademais, a linha de transporte da empresa recorrida situa-se, toda 
ela, em área metropolitana, quando os interesses gerais do conjunto 
prevalecem aos das comunas, consideradas isoladamente.

Quanto aos dois preceitos federais tidos como de vigência negada, 
repeliu a arguição, uma vez que o da lei, art. 44 do CNT, estatui a 
competência do Estado para a concessão e a permissão do serviço de 
transporte de passageiros de linhas intermunicipais, tal como admitiu 
acórdão recorrido; e, quanto ao art. 37 do Regulamento, limita-se a 
cuidar da competência do Município para transporte dentro de sua área, 
o que não é a hipótese dos autos.

Negou, ainda, o eminente Relator qualquer préstimo aos dois 
padrões. Um, pelo aspecto formal, o RE 91.398, desatendimento ao 
prescrito no art. 322 do RI da Corte. E o outro, porque versava tese 
diversa daquela enfocada no aresto recorrido, concurso de competência 
com órgão federal, apenas.

3. Após pedir vista dos autos, em longo e erudito voto, salientou o 
eminente Ministro Oscar Corrêa aspectos relevantes do aresto recorrido. 
Examinara ele o tema dos transportes em zonas metropolitanas e a 
competência para discipliná-los. Do voto de S. Exa., acompanhando o 
do eminente Relator, peço vênia para transcrever, verbis:

“[...] Aumentam as dificuldades (referia-se ao tema da competência concorrente) quando 
se sabe que as linhas intermunicipais devem obviamente ter os terminais na área do Municí-
pio e, assim, desde que transposta a fronteira de um, deveria atender às imposições deste. A 
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levar essa competência às últimas consequências, inviabilizar-se-ia o tráfego intermunicipal; 
pelo que se há de entender a norma com interpretação racional e lógica.”

E, tecendo considerações outras no sentido de admitir a harmonia 
entre a competência estadual e a comunal, salienta que as regras gerais 
de trânsito da última, como direção do trânsito e outras semelhantes, 
cabem, inegavelmente, ao Município, segundo seu peculiar interesse, 
o qual nas regiões metropolitanas hão de sofrer restrições em prol do 
interesse do complexo municipal.

4. Verifica-se, dessarte, que o decisório embargado não conheceu 
do recurso, mantendo o julgado recorrido, em essência, porque: 1º) 
trata-se de complementação de linha intermunicipal; 2º) os municípios 
compreendidos situam-se numa mesma zona metropolitana; 3º) em 
tal situação, o interesse de uma Comuna, por si só, haveria de ceder 
ao interesse geral dos Municípios da zona em questão. Por tais razões 
é que repeliu a arguição de contrariedade ao já comentado texto 
constitucional, o qual versa sobre a competência do Município prevista 
no art. 15, II, b, bem como da negativa de vigência dos dispositivos 
federais já mencionados do CNT e de seu Regulamento; e considerou, 
afinal, sem proveito os padrões invocados.

Daí a ementa do decisório em questão, publicada nestes termos:
“Empresas de ônibus. Complementação de linha intermunicipal. Competência do Estado 

para autorizá-la. 
Recurso que não se conhece, por maioria, por não caracterizada negativa de vigência 

dos artigos 44 da Lei nº 5.108-66 e 37 do Decreto nº 62.127-68, bem como não contrariado 
pelo acórdão recorrido o art. 15, II, da Constituição de 1967 (Emenda nº 1-69).”

5. Contra o julgado atrás comentado, inconformadas, opuseram as 
impetrantes vencidas embargos de divergência.

Sustentam, em extenso petitório, que o decisório impugnado, ao 
interpretar o art. 15, II, b, da Constituição de 1967, Em. 1/69, então 
vigente, e disposições de leis federais com ele relacionadas, dissentiu 
de, pelo menos, quatro julgados da mesma Corte, a saber: RREE 70.958, 
71. 939 e 98.588 e AIReg. 129.900.

6. Ofereceram a embargada e o Estado do Rio de Janeiro, cada um, 
sua impugnação, concluindo, após larga fundamentação, contestando 
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a pretensão das embargantes. Por último, emitiu parecer a douta 
Procuradoria-Geral da República, no mesmo sentido das impugnações.

b) Da apreciação dos embargos
1. Disciplinando o processamento dos embargos de divergência, 

dispõe o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 330:
“Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário 

ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na inter-
pretação do direito federal.”

2. Desde logo impende notar que três dos julgados indicados como 
divergentes são da mesma Turma que proferiu o decisório embargado, 
o que desatenderia a exigência do preceito regimental antes transcrito. 
Sucede que diversa se fez a composição da Turma que apreciou o 
decisório embargado e a dos paradigmas indicados, o que afasta o 
óbice, como tem considerado a jurisprudência da Corte (RTJ, 65/119, 
75/751, 88/166, 116/211).

3. Ainda assim, passando ao cotejo de todos os arestos tidos como 
dissidentes com o julgado embargado, apura-se, sem dificuldade, que 
não lograram as embargantes, apesar do esforço e da habilidade de 
seus nobres patronos, comprovar a necessária dissonância, máxime 
tendo em conta as exigências impostas pelo art. 331, caput, do citado 
Regimento.

4. Com efeito.
a) Com respeito ao acórdão proferido no AIReg. 100.900, da 

Segunda Turma, de 16.10.87. Trata-se de transporte simplesmente 
municipal. O aresto embargado versa transporte intermunicipal, sujeito 
a regras de competência própria, máxime tendo em conta que versava 
complementação de linha intermunicipal.

b) Identicamente sucede com o paradigma constante do RE 71.939, 
julgado pela Primeira Turma, sendo Relator o saudoso Ministro 
Rodrigues Alckmin. Embora verse sobre transporte de passageiros em 
linha intermunicipal, reconhecendo competência ao Município para 
fixar pontos de parada, difere do acórdão embargado que, como acentua 
sua ementa, versa sobre complementação de linha. E, ademais, toda ela 
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servindo à Zona Metropolitana, sujeita a disciplinação própria segundo 
disposições da Lei Complementar e de normas outras.

c) Igual sorte é de se atribuir ao padrão representado pelo RE 
70.958, da Primeira Turma, sendo seu Relator o eminente Ministro 
Djaci Falcão. Posto cuide de transporte intermunicipal, como também 
ocorre com o aresto embargado, e examine a competência para fixação 
de pontos de parada, atribuindo-a ao Município, difere, pelo menos, 
em duas circunstâncias decisivas, por versar sobre complementação de 
linha e estar ela compreendida em Zona Metropolitana, que influíram no 
desfecho do recurso, como bem salientou o voto do eminente Ministro 
Oscar Corrêa.

d) Por último, igual destino é de ser dado ao derradeiro paradigma 
invocado pelos embargantes. Refiro-me ao RE 98.588. É ele também 
da Primeira Turma, data de 17.06.83 e teve como Relator o eminente 
Ministro Rafael Mayer.

Foi ele examinado no voto do eminente Ministro Oscar Corrêa. 
Reconheceu que oferecia pontos comuns com os do aresto embargado, 
mas, no fundo, na essência, dele não dissente, especialmente porque 
não versa hipótese de complementação de linha. E, ademais, coincide 
com o citado aresto confrontado, pois, expressamente, reconhece que a 
mudança de mão de direção do trânsito e a fixação de pontos de parada 
são da competência do Município. Assim se lê no voto do eminente 
Relator, Ministro Octavio Gallotti.

6. Verifica-se, assim, sem a menor hesitação, que não lograram 
as embargantes demonstrar a divergência na interpretação do direito 
federal, notadamente no caso do art. 15, II, b, da Constituição vigente 
ao tempo, máxime tendo presentes as exigências impostas pelo já 
mencionado art. 331 do Regimento, ausência das circunstâncias que 
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (art. 322, referido 
no citado preceito).

Não vejo, dessarte, como vencer a preliminar de conhecimento 
dos embargos, os quais, pelo qualificativo nominal “de divergência”, 
assentam, substancialmente, na prova da diversidade interpretativa 
do direito federal, visando, para seu prestígio, à uniformidade em sua 
aplicação.
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A respeito, em caso similar, o ensinamento doutrinário de R. Japiot, 
in Traité Élémentaire de Procédure Civile et Commerciale. Paris: Libr. 
A. Rousseau, 1935. p. 723, n. 1.127; e L. Mortara, in Commentario di 
Procedura Civile. 3. ed. Milano: Francesco Vallardi, 1905. v. I. p. 76.

7. Por derradeiro, para não deixar sem resposta, cabe considerar a 
transcrição por parte das embargantes de longas passagens do eruditíssimo 
parecer do saudoso Ministro Victor Nunes, in RDA, 33/474-89.

Para prova do dissídio, é de todo ineficaz. E, para o próprio mérito, 
não reconheço o menor préstimo. Teve presente a Constituição de 1946 
e a legislação então vigente.

E, ademais, como se apura das respostas aos quesitos propostos, 
versou sobre pontos de estacionamento no perímetro urbano e, verbis, 
sobretudo em se tratando de automóveis de aluguel.

8. Quando, porém, a prejudicial de conhecimento dos embargos 
venha, porventura, a ser desprezada, o que se admite, apenas, para 
argumentar, sem consentir, considero que a única solução admissível é 
a sua rejeição.

E isso porque a fundamentação do aresto embargado vale por si 
própria, concilia-se com o julgado originário, prenhe de circunstâncias 
fáticas e relevantes, salientadas várias delas no voto do eminente 
Ministro Oscar Corrêa e corroboradas por argumentos outros da maior 
valia, especialmente ao considerar a situação dos municípios que 
integram as Zonas Metropolitanas, previstas na Carta então vigente, 
art. 164, regulamentado pela Lei Complementar 20/74.

Conclusões

Ante tudo que acaba de ser exposto, por vezes até com certo excesso, 
mas com o propósito único de melhor esclarecer, as conclusões jurídicas 
admissíveis são as seguintes:

1º) Os embargos de divergência opostos pelas impetrantes vencidas 
ao acórdão embargado não devem ser conhecidos, por absoluta ausência 
de prova do dissídio jurisprudencial em que assentaram, segundo as 
exigências do art. 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal; e
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2º) Todavia, se porventura venha a ser desprezada a preliminar 
de conhecimento, o que aguardo não ocorra, devem ditos embargos 
merecer rejeição, uma vez que o julgamento embargado deu pontual e 
correta aplicação dos textos legais debatidos.

É o parecer.
Porto Alegre, 06 de março de 1991.
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Contratos relacionais, informação e resolução de 
litígios*

Claudia Cristina Cristofani**

Introdução

Quando um contrato é criado, existe sempre a possibilidade de 
que uma das partes não o cumpra.1 O desenho de obrigações legais, 
por meio da lei ou dos contratos privados, usualmente antecipa o 
processo de resolução de eventuais conflitos delas decorrentes, sendo 
marcado, desde o seu princípio, pelas previsíveis dificuldades que irão 
cercar eventual etapa litigiosa.2 Cláusulas contratuais são instruções,3 
designadas com as aptidões do adjudicador4 em mente, tendo a função 

* Artigo originalmente publicado em POMPEU, Ivan Guimarães; BENTO, Lucas Fulanete Gonçalves; 
POMPEU, Renata Guimarães (coords.). Estudos sobre negócios e contratos: uma perspectiva internacional 
a partir da Análise Econômica do Direito. São Paulo: Almedina, 2017.
** Desembargadora Federal do TRF da 4ª Região, Mestre em Ciências Jurídico-Econômicas pela 
Universidade de Lisboa.
1  SHAVELL, Steven. Medidas de danos para quebra de contrato. In: RODRIGUEZ, José; SALAMA, 
Bruno M. (orgs.). Para que serve o direito contratual? Direito, sociedade e economia. São Paulo: Direito 
GV, 2014. p. 265.
2  SANCHIRICO, Chris; TRIANTIS, George. Evidentiary arbitrage: the fabrication of evidence and the 
verifiability of contract performance. Journal of Law, Economics, and Organization, v. 24, p. 72, 2008.
3  V. SCHWARTZ, Alan. Relational contracts in the courts: an analysis of incomplete agreements and 
judicial strategies. Journal of Legal Studies, v. 21, p. 271, 1992 e SCHWARTZ, Alan. Incomplete contracts. 
In: NEWMAN, Peter (ed.). The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. London: Macmillan 
Reference, 1998, apud POSNER, Eric. A theory of contract law under conditions of radical judicial error. 
John M. Olin Law & Economics Working Paper, The University of Chicago Law School, v. 80, ago./1999.
4  Observe-se que “juiz” ou “adjudicador” são termos aqui referidos como o terceiro designado pelas 
partes ou por lei para solver o conflito, podendo ser magistrado, árbitro, mediador, autoridade pública ou 
negociador designado pelas partes.
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de “estruturar as condições de acesso de um terceiro”, “como modo 
de dirimir litígios, disciplinar a relação e incentivar a colaboração – a 
solução de autoridade”.5

Como ensina Schwartz,6 ao elaborar o contrato, as partes possuem 
objetivos substantivos (substantive goals) e instrumentais ou contratuais 
(contracting goals), servindo os segundos para atingir, da melhor 
maneira, as metas substantivas, mesmo em caso de descumprimento.

É possível assumir, especialmente em contratações duradouras – as 
que não se esgotam em uma comutação instantânea, como a compra 
de uma revista em uma livraria7 –, que a relação contratual envolve ao 
menos três protagonistas, sendo as duas partes e o terceiro imparcial, o 
“juiz”, responsável por resolver divergências e assegurar o cumprimento 
do pacto,8 ainda que este último não se faça explicitamente presente, 
senão por representar a possibilidade de incidência da regra.

No contrato relacional,9 torna-se relevante o fato de que nenhum 
desses três envolvidos, simetricamente, detém informação completa, 
ou sequer suficiente, a respeito dos estados de mundo que circundam 
o pacto, o que se reflete tanto ex ante, por ocasião da adesão e da 
formulação do contrato (por vezes inibindo a sua realização, quando se 

5  ARAÚJO, Fernando. Teoria econômica do contrato. Coimbra: Almedina, 2007. p. 667.
6  SCHWARTZ, Alan. Relational contracts in the courts…, p. 284.
7  Como esclarece Timm (TIMM, Luciano Benetti. Análise econômica dos contratos. In: ______ (org.). 
Direito e Economia no Brasil. São Paulo: Atlas, 2012. p. 169), no exemplo da compra de uma revista como 
contrato não relacional, ou one shot exchange, inocorrem externalidades a afetar terceiros; a entrega do 
bem e o pagamento são simultâneos, não havendo necessidade de execução do contrato; a revista é igual a 
todas as outras da mesma edição, inexistindo vícios ocultos; o preço está estampado na capa e as partes não 
estão abertas a barganha, o que reduz o custo de negociação; para o vendedor, o dinheiro vale mais do que a 
revista, e para o comprador ocorre o oposto, o que gera riqueza por excedente econômico – após a compra 
e a venda, ocorre valorização da posição de cada parte relativamente ao estado anterior.
8  HERMELIN, Benjamin; KATZ, Michael. Moral hazard and verifiability: the effects of renegotiation in 
agency. Econometrics, v. 59, n. 6, p. 1735-1753, nov. 1991.
9  Como dito, opostamente à compra de uma revista (contrato não relacional ou neoclássico), há relações 
contratuais duradouras, que se realizam e ao mesmo tempo se reconstroem ao longo do tempo – como o 
contrato firmado com empresa de construção civil para projetar e construir um prédio – “não governadas 
por intenções contratuais, mas que refletem uma variedade de influências, incluindo normas sociais e 
normas de conduta, desenvolvidas dentro da relação. As partes compreendem seus contratos dentro do 
contexto de seu relacionamento” (MACNEIL, Ian. Contracts: adjustment of long-term economic relations 
under classical, neoclassical, and relational contract law, apud POSNER, Eric, obra citada). Tais relações 
contratuais envolvem elementos de imponderabilidade – são firmadas por partes situadas em localidades 
distintas; as prestações são diferidas no tempo; há necessidade de inspeção para aferir a qualidade do 
produto; uma parte está gerindo ou administrando interesses de outra, etc. Essas circunstâncias obrigam 
o desenvolvimento de métodos diferenciados para garantir a sua execução. V. também MACNEIL, Ian. 
Restatement (second) of contracts and presentation. Virginia Law Review, v. 60, 1974.
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antecipa que informações não sejam passíveis de transmissão ao juiz, se 
inexistentes mecanismos que tornem dispensável essa transmissão10); 
quanto ex post, dadas as limitações para que a atividade adjudicatória 
seja exercida com suficiente grau de acurácia caso sobrevenham 
conflitos entre as partes.

Em outras palavras, não basta bem estipular as sanções para o 
inadimplemento contratual se as transformações verificadas ao longo 
da pactuação duradoura – se a “culpa” e as circunstâncias mesmas do 
inadimplemento – não puderem ser satisfatoriamente observadas pela 
parte prejudicada e verificadas pelo juiz.

Trata-se, aqui, portanto, de esboçar, introdutória e exemplifica-
tivamente, algumas nuances que exsurgem da correlação entre a 
criação e o desenvolvimento do contrato e as antecipadas dificuldades, 
especialmente informacionais, para o seu adequado cumprimento 
coativo. O tema dá ensejo a um universo infindável de considerações, 
já em curso na produção jurídico-econômica estrangeira, algumas das 
quais serão aqui enunciadas, não sem algum grau de aleatoriedade,11 a 
fim de ilustrar os caminhos por onde tem trilhado a análise econômica 
do direito.

I Resolução de controvérsias decorrentes de contratos relacionais

O contrato como relação é visto pela literatura na dinâmica de 
três aspectos12 que se entrecruzam: considera-se que a informação é 
imperfeita e custosa, que pessoas aderem a ações oportunistas13 e que 
juízes nem sempre estarão aptos a apreciar as lides contratuais com 

10  Sobre a partilha de informações entre contratantes e mecanismos de revelação, v. ARAÚJO, obra citada, 
p. 553-562. Salienta o autor que o “contrato ótimo” seria o que permitisse estabelecer um mecanismo de 
revelação para reduzir assimetrias informativas entre as partes, independentemente do apontamento de 
soluções de contendas por adjudicador externo, esperando-se que o contrato possa desenhar incentivos ou 
procedimentos para que as partes partilhem entre si os seus segredos. Não se olvide, é claro, que, por vezes, 
conflitos não derivam de problemas informacionais, senão da inexistência de denominador comum entre as 
partes, que lhes permitam comparar as preferências.
11  Diversos insights, apesar de importantes, como a teoria da incompletude contratual e a do descumprimento 
contratual eficiente, não serão aqui mencionados, dados os limites do presente artigo.
12  GOLDBERG, Victor P. Relational contract. In: NEWMAN, Peter (ed.). The New Palgrave Dictionary of 
Economics and the Law. London: Macmillan Reference, 1998, apud POSNER, Eric. A theory of contract 
law…
13  Ressalta Araújo (obra citada, p. 554) que “qualquer situação de incerteza contextual é susceptível de 
exploração estratégica”.
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suficiente acerto ou precisão.14

Em relações contratuais cuja troca ou cujas prestações sejam diferidas 
no tempo, agentes podem ter incentivos para fazer promessas que 
não cumprirão, principalmente quando ausente a sanção reputacional 
– em realidade, a parte que primeiro cumprir a sua obrigação está 
concedendo um crédito à outra, sujeitando-se à sua honestidade ou ao 
seu oportunismo. Assimetrias informativas serão um incentivo adicional 
ao oportunismo, abrindo margem para o surgimento de problemas de 
agência,15 seleção adversa,16 risco moral17 ou holdup,18 dentre outros, 
afetada a observabilidade do cumprimento do contrato pela parte 
lesada19 e considerados os custos para a revelação de fatos ao julgador.

Afinal, a resolução da disputa implica que o juiz, terceiro neutro à 
relação contratual, supere a assimetria informativa que mantém com 
as partes. Coletar informações, bem como proceder à sua avaliação 
e à sua classificação, é tarefa que, além de envolver custos, tropeça 
em limitações inerentes, pois, em geral, apenas porção da realidade se 
faz acessível e sequer as próprias partes estarão aptas a observar ou a 
compreender fatos.

Portanto, as previsíveis limitações, especialmente informacionais, 
que irão afetar a atuação do juiz influenciam toda a cadeia de formação 

14  Sobre a análise econômica da precisão da decisão judicial, v. CRISTOFANI, C. Aspectos econômicos 
da precisão da decisão judicial. 2016. 215 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Jurídico-Econômicas). 
Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa. Lisboa, 2016; CRISTOFANI, Claudia. Ações repetitivas 
nos juizados cíveis: precisão na quantificação de danos e julgamento por amostragem. Revista CNJ, v. 1, 
p. 16-29, dez. 2015.
15  Problemas de agência surgem porque o agente (contratado), valendo-se da assimetria informativa, 
tem incentivos particulares para agir em benefício próprio e em detrimento dos interesses do principal 
(contratante). Essa possibilidade de que o agente não cuide dos interesses do principal, deixando de entregar 
bens ou serviços adequados ao cumprimento contratual, induz ao monitoramento e ao controle do principal 
sobre o agente, medidas que ampliam o custo da relação, reduzindo a sua frequência.
16  A falta de informação sobre a qualidade de um determinado produto acarreta que sejam negociados 
produtos por preços médios, com qualidade decrescente, ocasionando a seleção não dos melhores, mas 
adversa, a expulsar do mercado agentes com bons produtos, que não conseguem operar com preços médios, 
reduzindo o número de transações (AKERLOF, George, apud TIMM, Luciano, obra citada, p. 167).
17  Há risco moral de que a própria contratação incentive a alteração prejudicial do comportamento de uma 
parte em desfavor da outra, que, sem possibilidade de estreito monitoramento, irá adotar cláusulas contratuais 
para precaução, exigindo compensações e reduzindo a frequência das transações (HOLMSTROM, Bengt. 
Moral hazard and observability, apud TIMM, Análise econômica dos contratos…, p. 167).
18  A contraparte, oportunisticamente, apropria-se “do bem-estar gerado pelo investimento inicial (realizado 
pela outra parte) sem nada oferecer em contrapartida, tirando partido da eventual irreversibilidade atempada 
desse investimento inicial”, “tomando de assalto esse investimento refém” (ARAÚJO, obra citada, p. 49).
19  SHAVELL, Steve. Medidas de danos para quebra de contrato…, p. 267.
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do contrato, da decisão mesma de contratar à eficiência da pactuação.
Contratantes tentarão conceber mecanismos contratuais que 

mitiguem ou até dispensem a atuação do juiz, ante o risco de que a 
contraparte labore buscando atrair para si os benefícios imerecidos 
de eventual erro na adjudicação. Quando possível, irão antecipar a 
liquidação de eventuais prejuízos, instituir cláusulas punitivas, exigir 
depósitos e garantias. A própria forma contratual escrita decorre, em 
boa parte, da antevisão dos custos e das dificuldades para comprovar, ex 
post, a presença e o conteúdo da manifestação recíproca de vontade ao 
juiz e da busca de evitar que a contraparte se prevaleça do conhecimento 
dessas mesmas dificuldades.

II Informação e precisão da adjudicação

Dadas a importância do contrato20 e a sua centralidade na 
maximização de bem-estar social, o Estado empresta o aparato coativo 
àquele que é prejudicado pelo descumprimento contratual, de modo que 
obtenha, por meio do acesso ao Poder Judiciário, a execução forçada do 
pactuado – ainda que a decisão em execução emane de tribunal arbitral. 
Ao assegurar o cumprimento do contrato para além da satisfação privada 
dos contratantes, os tribunais produzem benefícios sociais, reforçando 
os incentivos sancionatórios previstos em lei, de modo a induzir pessoas 
ao cumprimento do avençado.

Para que tais objetivos, privados e sociais, sejam atingidos, espera-
se que os adjudicadores estejam em condições de endereçar soluções 
acertadas, bem interpretando intenções e aplicando standards jurídicos, 
de molde a atribuir responsabilidade à parte efetivamente culpada pelo 
descumprimento.

20  O contrato é elemento essencial para a criação e a circulação de riqueza e para a alocação de direitos, 
promovendo o bem-estar social. Permite a divisão do trabalho e a economia de escala, sendo veículo do 
exercício da autonomia da vontade, favorecendo, assim, que a sociedade logre melhorias paretianas e que 
seus integrantes alcancem posições mais benéficas do que as prévias à contratação. Em verdade, diversos 
autores e escolas de pensamento projetam variados entendimentos acerca da relevância social do contrato, 
bastando mencionar, a título de exemplo, a visão de Douglass North (NORTH, Douglass. The economic 
growth of the United States 1790-1860. New Jersey: Prentice-Hall, 1961; NORTH, Douglass. Institutions, 
institutional change and economic performance: political economy of institutions and decisions. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990), Prêmio Nobel de 1993 e precursor da Nova Economia 
Institucional, para quem o ambiente econômico e social é permeado por incertezas, que geram custos de 
transação, a impactar negativamente as trocas econômicas, sendo que “instituições”, como propriedade 
privada e contratos, reduzem esses custos de transação e coordenam as atividades humanas.
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O grau de precisão da decisão judicial, portanto, corresponde à 
proporção de seu acerto, que, em algum limite, terá lugar quando o 
julgador puder acessar os fatos jurídicos relevantes à solução do litígio 
e, conjuntamente, puder apreender o sentido de cláusulas vigentes e de 
normas formais e informais.

Desse modo, o aumento do grau de precisão da decisão judicial é 
percebido como “o movimento que parte de acertar algumas vezes em 
direção ao de acertar todo o tempo”,21 e o seu antônimo consiste no erro 
judicial, ou seja, na produção de falsas procedências ou improcedências, 
que sobrebeneficiam uma parte em prejuízo da outra. Maior precisão 
importa maiores esforços para eliminação de erros de julgamento,22 
correspondentes à emissão de falsos positivos (falsas procedências) ou 
de falsos negativos (falsas improcedências).

Para Kaplow,23 a redução de erros de julgamento ocorre quando 
melhor informação se torna disponível ao adjudicador, ou quando atua 
um mais capacitado adjudicador. Assim, fatores como a capacidade do 
julgador e melhor fluxo de informações, dentre outros, combinam-se no 
sentido de prover julgamentos mais acurados.

No campo jurídico, informações colhidas segundo o devido processo 
legal serão positivadas como provas ou argumentos, a fundamentar 
decisões judiciais. Lembre-se de que a produção de provas não se 
faz isenta de custos, de modo que regras procedimentais, ainda que 
implicitamente, acabam por regular a vazão de informações no processo, 

21  MCG. BUNDY, Stephen. Valuing accuracy – filling out the framework: comment on Kaplow. The 
Journal of Legal Studies, v. 23, n. 1, p. 414, jan. 1994.
22  Em 1973, Richard Posner (POSNER, Richard. An economic approach to legal procedure and judicial 
administration. Journal of Legal Studies, v. 2, p. 400, 1973) estabelecia que “o propósito do procedimento 
judicial é o de minimização da soma de dois tipos de custos”, os custos do erro judicial e os custos diretos. 
Para o autor, os custos do erro (error costs) são os custos sociais gerados quando o sistema judiciário 
produz uma decisão falha ou errônea; e custos diretos (direct costs) resultam do emprego da máquina 
judicial, como o tempo de advogados, juízes e litigantes. Nessa concepção, regras processuais podem ser 
analisadas como “esforço de maximização de eficiência”. Posteriormente, em 1999 (POSNER, Richard. An 
economic approach to the law of evidence. John M. Olin Law & Economics Working Paper, The University 
of Chicago Law School, n. 66, p. 7), Richard Posner torna a tratar especificamente da correlação entre 
informação e erro judicial, oportunidade em que ressalta a importância da resolução acurada de disputas 
para um sistema legal eficiente, propondo modelos econômicos para a busca e a redução do custo de 
evidências.
23  Sobre o tema da precisão na adjudicação, são dignos de nota os trabalhos de Kaplow, em especial 
KAPLOW, Louis. The value of accuracy in adjudication: an economic analysis. The Journal of Legal 
Studies, v. 23, n. 1, jan. 1994.
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a depender da estatura e do relevo do direito em questão.24

III Assimetrias informativas e contrato relacional

Como refere Araújo, “no seio do contrato tanto como fora dele, 
‘informação é poder’”.25 Informações orientam as escolhas, tendo 
o juiz por função, na resolução de litígios, tomar decisão informada. 
Desse modo, é de todo conveniente a apropriação, pelos juristas, das 
perspectivas das ciências econômicas, sofisticadas utilizadoras de 
dados por longo tempo. Afinal, mostra-se de grande relevância prática 
para todas as ciências sociais o reconhecimento de que a informação 
é imperfeita e custosa e de que assimetrias informativas, por vezes 
insuperáveis a custo razoável, determinam o comportamento de agentes.

Difícil de categorizar, a informação, segundo as ciências econômicas, 
pode guardar feições ora de commodity26 ou bem público,27 quando 
o seu compartilhamento não gerar perdas ao seu detentor;28 ora de 
bem privado, quando há incentivos para que particulares a produzam 
e a mantenham sigilosa,29 uma vez que sua detenção permite obter 
vantagens estratégicas ou competitivas. A informação ostenta, no 
entanto, características especiais – pode ser produzida com facilidade, 
porém muitas vezes não é confiável; é de fácil propagação, porém de 
difícil controle; volátil, torna-se indistinta do ruído. De fato, o ruído 
é o oposto da informação verdadeira, sendo virtualmente produzido 
em todos os lugares e a todo o tempo, e conduz a erros de medição, 
24  Exemplificativamente, a arquitetura legal do rito que instrumentaliza o julgamento de causas singelas, 
submetidas ao Juizado Especial, é menos custosa e supõe menores esforços tendentes à exatidão (CF, 
art. 98, I; Lei 9.099/96, art. 3º), relativamente ao procedimento comum ordinário que apura, v.g., crime 
sancionado com pena máxima superior a 4 anos de reclusão (CPP, art. 394, par. 1º, I), em que estão em jogo 
valores mais expressivos, como liberdade e dignidade.
25  ARAÚJO, obra citada, p. 553-554.
26  ARROW, Kenneth J. The economics of information: an exposition. Empirica, v. 23, n. 2, p. 120-21, 
1996; ALLEN, Beth. Information as an economic commodity. American Economic Review, n. 80, v. 2, p. 
268-273, 1990.
27  Bens públicos, leciona Freire, por definição, são os de uso não rival e insusceptíveis de exclusão, como 
a iluminação pública – um número considerável de sujeitos os podem utilizar, “sem se prejudicarem uns 
aos outros nem poderem ser obrigados a pagar para isso”, o que irá implicar colapso dos incentivos para a 
sua produção privada (FREIRE, Paula Vaz. A produção privada de bens públicos. RIDB, a. 2, n. 5, p. 3755-
3769, 2013. p. 3755).
28  A informação como bem público pode ser exemplificada pela previsão meteorológica, produzida pelo 
particular que dela necessite, sendo, porém, divulgada publicamente.
29  O uso da informação privada pode ser, contudo, observável, pois as ações e as decisões tomadas pelo 
agente informado podem revelar a informação aos observadores, como ocorre, v.g., na análise técnica do 
mercado financeiro e na teoria dos jogos.
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avaliação ou julgamento, não havendo, muitas vezes, formas seguras de 
distingui-lo a baixo custo.30

Não obstante tais vicissitudes, a informação exerce crucial influência 
na tomada de decisão,31 determinando a qualidade da escolha.

A informação é perfeita na situação em que o agente conta com 
todos os dados relevantes e necessários à tomada de decisão – como 
no exemplo do jogo de xadrez, em que o jogador detém o domínio das 
regras estabelecidas, da posição das peças do tabuleiro e das jogadas do 
adversário. No mundo fenomênico, porém, a informação é imperfeita, 
pois um agente detém mais ou melhor conhecimento que o outro, 
desequilibrando o poder de negociação e produzindo falhas de mercado. 
Essa é a hipótese trazida por Akerlof,32 que, analisando o mercado de 
carros usados, ressalta que compradores, ao contrário dos vendedores, 
ignoram a verdadeira condição dos veículos usados que estão à venda, 
a gerar ineficiência – compradores irão valorizar automóveis pelo 
preço médio, o que resultará na subvalorização dos exemplares de boa 
qualidade e na sobrevalorização dos de má qualidade. Os vendedores de 
boa mercadoria tenderão a se afastar desse mercado, já que compradores 
estão orientados a pagar por qualidade média, ao passo que vendedores 
de mercadoria de pior qualidade a ele são atraídos, caracterizando-se a 
seleção adversa.33

Bens e serviços, públicos ou privados, assim como o comportamento 
de pessoas, apresentam-se de forma não homogênea, ostentando 
diversos níveis de qualidade e características próprias. Tal condição não 
consistiria em um problema se toda a informação estivesse disponível a 
ambas as partes, vale dizer, se todos os envolvidos em relação jurídica 
detivessem igual conhecimento a respeito das características de bens, 
serviços e direitos, o que não se verifica.

Nem sempre uma parte pode observar como a outra cumpre o 
contrato – v.g., saber se o construtor de um prédio realmente utilizou 

30  FISCHER, Black. Noise. Journal of Finance, v. 41, p. 529-543, jul. 1986.
31  ALLEN, Beth. Information as an economic commodity. American Economic Review, n. 80, v. 2, p. 268-
273, 1990.
32  AKERLOF, George. The market for ‘lemons’: quality uncertainty and the market mechanism. The 
Quarterly Journal of Economics, v. 84, n. 3, p. 488-500, aug. 1970. George Akerlof, Michael Spense 
e Joseph E. Stieglitz foram laureados, em 2001, com Prêmio Nobel de Economia por suas “análises de 
mercados com assimetria informativa”.
33  V. nota 16.
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material de qualidade e obedeceu às normas técnicas de engenharia 
– senão mediante o desembolso de custos de monitoramento. Como 
sintetiza Araújo,34 “a observabilidade e a verificabilidade reportam-se 
ambas à revelação de um estado de coisas relevante para a execução 
dos deveres de um contrato, no primeiro caso uma revelação entre as 
partes, no segundo caso uma revelação perante um terceiro – julgador, 
árbitro, adjudicador”.

A verificabilidade, prossegue o autor, será tanto mais importante 
quanto mais o adjudicador puder desempenhar papel ativo na afetação 
ou na reafetação de recursos entre litigantes,35 e a impenetrabilidade para 
terceiros pode ser o escopo das partes, dificultando deliberadamente a 
verificação, com ou sem objetivo de oportunismo – o objetivo pode ser 
lícito, como o anonimato. A inverificabilidade, muitas vezes causada tão 
somente pelo custo da comprovação, impondo barreira intransponível 
de assimetria informativa, torna o julgador inoperante.

Tome-se como exemplo a relação de agência, na qual o principal 
adquire os serviços de um agente, como a contratação de um encanador 
para a reforma de um prédio. O agente está diante de um conflito de 
interesses, qual seja, dedicar-se amplamente à satisfação da utilidade 
do principal – que quer receber o encanamento adequadamente 
reformado – em detrimento de seus próprios interesses – dispêndio de 
tempo e recursos, esforço do trabalho, sacrifício de interesses próprios 
e lazer. Supondo-se ausentes as sanções reputacionais, não seria difícil 
imaginar que o agente se visse tentado a buscar atalhos para ver 
cumprido o objeto contratual de forma mais célere, maximizando a sua 
própria utilidade, mesmo que descurando do atendimento de normas 
técnicas, em detrimento do principal, sabendo que boa parte de seu 
trabalho ficará oculto e tenderá a apresentar defeitos apenas depois 
de considerável lapso de tempo, e antecipando que será dificultosa a 
verificação da qualidade do serviço pelo juiz. Afinal, o agente tem um 
grande conhecimento da atividade que realizou, ao passo que o principal 
dela pouco sabe, e, ainda que pudesse, a considerável custo, fiscalizar a 
prestação do serviço, não deteria a expertise para conferir sua correção 
técnica. Contratações mais intrincadas e complexas, como, v.g., as que 

34  ARAÚJO, obra citada, p. 666.
35  ARAÚJO, obra citada, p. 667.
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têm por objeto a engenharia financeira, irão induzir a exponenciais 
problemas de agência, tornando impossível observar e verificar, a 
custo módico, mesmo ex post, se ocorreu ou não quebra contratual, 
especialmente se considerados elementos como a distribuição do risco 
entre as partes, eventuais influências de concausas externas, etc.

Rememore-se que a perspectiva do juiz é a da ignorância sobre se 
está diante de informação ou de ruído, vale dizer, não está totalmente 
apto a distinguir as evidências verdadeiras das falsas – o desenho de 
ritos processuais, diga-se, aliados às garantias de ampla defesa, muito 
se justifica pela necessidade de distinguir as informações dos ruídos. 
De todo modo, a decisão que resolve a disputa é tomada em cenário de 
informação incompleta, sendo presidida por regras de distribuição dos 
ônus probatórios, ou alocatória do risco do erro no processo,36 regras 
essas sujeitas à manipulação.37

Nesse cenário de informação incompleta, não se pode garantir que o 
juiz domine todos os fatos essenciais ao julgamento – simplificadamente, 
quem fez o quê, gerando qual resultado. Incertezas sobre como, 
ulteriormente, eventuais disputas serão solvidas pelo juiz condicionam 
a gênese, o desenvolvimento e a extinção da obrigação contratual.

IV Compartilhamento de informações e mecanismos legais          
de revelação

Kaplow e Shavell38 sustentam que, ex post,39 litigantes têm 
fortes motivos para compartilhar informações, é verdade. Poderão 
compartilhar as que lhes sejam favoráveis, para fomentar acordo e 

36  STEIN, Alex. Foundations of evidence law..., p. 264.
37  Ônus probatório é um sucedâneo processual da verdade, e sua estipulação pode reduzir os custos 
de revelar informações ao julgador (HAY, Bruce; SPIER, Kathryn. Burdens of proof in civil litigation: 
an economic perspective. The Journal of Legal Studies, n. 26, p. 413, 1997). Sujeita-se à manipulação 
oportunista das partes (ver, v.g., EEMEREN, Frans; HOUTLOSSER, Peter. Strategic maneuvering with the 
burden of proof. OSSA Conference Archive, Paper 24, University of Windsor, may 2001).
38  KAPLOW, Louis; SHAVELL, Steven. Economic analysis of law. Economics and Business, Harvard Law 
School, John M. Olin Center for Law, Discussion paper n. 251, p. 58, fev. 1999.
39  Agentes têm incentivos para partilhar informações, ex ante, que irão permitir a negociação e evitar o 
“problema dos limões” (AKERLOF, v. II, supra). Sinais também podem ser emitidos, buscando atestar a 
seriedade de propostas (separating equilibria). Assim, fornecedores de bens e serviços de alta qualidade, 
para que se diferenciem dos de baixa qualidade, podem, v.g., oferecer garantias, que sinalizam a boa 
qualidade do produto (HERMANN, Benjamin; KATZ, Avery; CRASWELL, Richard. Contract law. In: 
POLINSKY, A. Mitchel; SHAVELL, Steven (eds.). Handbook of Law and Economics. Elsevier, 2007. v. 
1. Chapter 1. p. 83-84).



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 15-50, 2018 35

aprimorar seus termos – como ocorre quando o requerente demonstra 
que os danos suportados foram superiores aos imaginados pelo ofensor, 
buscando incrementar a indenização transacionada, e o requerido busca 
apresentar evidências de que não agiu de forma culposa, de modo a 
convencer o requerente, confrontado aos riscos de derrota, a aceitar 
oferta menor de indenização. Ainda, a revelação de informações pode 
evitar as inferências negativas, supondo que o ofensor presuma, dado 
o silêncio, que o requerente suportou danos inferiores aos médios, 
decorrentes da infração contratual.

Informações não serão partilhadas, contudo, por questões processuais 
(v.g., informalidade na obtenção da prova), custo (v.g., necessidade de 
perícia dispendiosa) ou impossibilidade (v.g., prova negativa). Ainda, 
porque são desfavoráveis e irão interferir negativamente, seja para o 
julgamento, seja para o acordo, de forma mais acentuada do que as 
presunções decorrentes do silêncio – notando-se que essa motivação 
pode ser dissimulada pela possibilidade de incidência das anteriores, 
e o adjudicador, e eventualmente também a outra parte, ignora se a 
prova existe e está sendo ocultada porque prejudicial, ou se a prova 
não pode ser apresentada por impossibilidades como custo, anonimato, 
problemas de comunicação ou de agência, erro, etc.

Poderá haver a imposição, por lei ou determinação judicial, do dever 
de revelar informações, ou a imposição de ônus decorrentes de sua 
não apresentação, o que interfere no equilíbrio contratual, impactando 
“incentivos e disposições contratuais, modificando-os em relação à 
posição que ocupariam em condições de silêncio do promitente ou do 
alienante”.40 A par de benefícios, a medida não é isenta de limitações e 
de custos, muitas vezes superiores às correspondentes vantagens, além 
de suportados de forma não equitativa.41

De outra parte, que não se presuma a ilicitude da produção e da 
utilização de informação privada,42 motor de atividades socialmente 

40  ARAÚJO, obra citada, p. 554.
41  A título de exemplo, sobre os custos (que podem alcançar, provavelmente, mais de 150 bilhões de 
dólares por ano) e a ineficiência do dever de informar investidores no direito societário americano, v. 
HENDERSON, Todd. Current issues in the Law & Economics of Corporate Law. p. 21-22. Disponível em: 
<http://www.law.uchicago.edu/files/file/essay.pdf>.
42  Sobre as nuances econômicas que cercam o dever de revelar informações privadas, ex ante, entre 
contratantes, especialmente em contraponto ao erro de manifestação de vontade, v. KRONMAN, Anthony. 
Erro, dever de revelar a informação e Direito dos Contratos. In: RODRIGUEZ, José; SALAMA, Bruno M. 
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positivas como a inovação, nem se obrigue seja ela incondicionalmente 
compartilhada, o que implicaria suprimir o “retorno necessário do 
investimento na obtenção dessa informação”,43 especialmente se se 
trata de informação adquirida deliberadamente,44 sujeitando a produção 
de informações às ineficiências que caracterizam a produção de bens 
públicos.45 É por isso que a confidencialidade de informações sigilosas 
da indústria, do comércio ou da prestação de serviços é protegida por 
lei,46 bem como as profissionais.47 Veja-se que, no seio da arbitragem 
internacional, a depender do rito que se adote, sequer os próprios 
árbitros acedem à integralidade da informação estrategicamente detida 
por uma das partes, estando previsto nas regras de produção de provas 
da International Bar Association48 que o tribunal arbitral, para solver 

(orgs.). Para que serve o Direito Contratual? Direito, sociedade e economia. São Paulo: Direito GV, 2014. 
p. 265, 383-417.
43  ARAÚJO, obra citada, p. 554. Ou, nos dizeres de Kronman (KRONMAN, Anthony. Erro, dever de revelar 
a informação e Direito dos Contratos…, p. 389), “Na situação em que a não revelação de informações é 
permitida (…) o conhecimento envolvido é, normalmente, produto de uma busca custosa. Uma norma que 
permita a não revelação de informações é a única maneira efetiva de incentivar o investimento na produção 
de tal conhecimento”. A função econômica do mercado é “um processo pelo qual os negociantes mais bem 
informados fornecem um meio para a compra e a venda da propriedade pelos ‘melhores’ preços obtidos, 
e, por esse serviço público prestado, são recompensados, permitido que lucrem com seu conhecimento 
especial. O processo de negociação em um ‘mercado livre’ se tornaria tedioso e instável se o negociador 
tivesse de contar aos outros todos os motivos que o levaram a estabelecer o seu preço” (PATTERSON, 
Essentials of Insurance Law, 1957, p. 444-73, apud KRONMAN). Observe-se, no entanto, existir o dever 
de revelar informações em determinadas circunstâncias, sobretudo em virtude dos custos envolvidos, como 
ocorre para fins de contratação de seguro, em que a seguradora pode negar cobertura a eventos baseados em 
informações deliberadamente omitidas pelo segurado (art. 766 do CC).
44  Em oposição à informação adquirida casualmente. Kronman (KRONMAN, obra citada, p. 392-432) 
menciona o caso Laidlaw vs. Organ (15 U.S. (2 Wheat.) 178), julgado pela Suprema Corte Americana, 
acrescentando que, “do ponto de vista social, é desejável que a informação reveladora de uma mudança 
radical nas circunstâncias que afetam o valor relativo dos bens [no caso, o fim da guerra entre americanos 
e britânicos em 1812, de conhecimento apenas de uma das partes na compra e na venda de tabaco] alcance 
o mercado o mais rápido possível (ou, dito de outra maneira, que o tempo entre a própria mudança e o 
entendimento e a avaliação desta seja minimizado)”, de modo a permitir que diversos atores econômicos se 
adaptem desde logo aos novos fatos sobremaneira relevantes, o que fará evitar a dissipação de recursos sem 
correspondente proveito individual e social, já que “uma alteração dessa natureza quase certamente afeta 
a alocação dos recursos sociais” – muito embora “o método pelo qual esse conhecimento possa se tornar 
o mais difundido possível [seja] precisamente o problema para o qual temos de encontrar uma solução” 
(HAYEK. The use of knowledge in society. American Economic Review, v. 35, p. 519-522, 1945, apud 
KRONMAN, p. 425, nota 35).
45  Freire (obra citada, p. 3755) ressalta que, dada a falta de incentivos privados à provisão voluntária de 
bens públicos, o comportamento racional orienta os agentes para o efeito carona (free riding), resultando na 
sua subprodução, que, como falha de mercado, com frequência reclama a intervenção pública.
46  V., v.g., art. 195, XI, da Lei 9.279, de 14.05.1996 (crime de concorrência desleal).
47  V., v.g., art. 154, CP, e art. 25 da Lei 8.906/94 (Código de Ética e Disciplina da OAB), sigilo que 
prepondera ainda que em depoimento judicial (art. 26).
48  Art. 3 (8), Bar Association Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration – IBA.
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objeção à exibição de documento, poderá nomear perito, mediante 
compromisso de confidencialidade, para que, examinando o documento 
ou a evidência, reporte ao adjudicador não o seu conteúdo, mas a 
existência de relevância teórica para a disputa.

Quando as partes resistem ao compartilhamento, o ordenamento 
jurídico, especialmente ao tratar dos procedimentos judiciais e das 
provas, concebe diversos instrumentos para verificação de informações, 
coletáveis à revelia da vontade da contraparte, como declarações dos 
litigantes ou interrogatório do acusado, oitiva de testemunhas, que 
comparecerão sob as penas da lei, elaboração de laudos periciais, 
prova documental, infiltração de agentes, colaboração premiada, uso 
de informantes (whistleblower), interceptação telefônica ou quebra de 
sigilo bancário.

Em sociedades com forte aparato coativo (enforcement), a revelação 
de fatos, inclusive infracionais, pode partir espontaneamente dos 
próprios agentes e empresas infratoras, que terão incentivos para 
exercer a autodenúncia, a fim de fugir dos riscos jurídicos, o que, em 
última análise, poupa recursos das vítimas e das agências públicas em 
investigação. Desse modo, a legislação pode instituir mecanismos que 
incentivem a revelação pela própria parte por ela prejudicada, como, 
v.g., a previsão de acordos de leniência49 e de mitigação de penas pela 
instituição de comissões de compliance.

Do que ilustrativamente se mencionou, é possível inferir que 
a revelação compulsória de informações, especialmente se em 
prejuízo da parte que as detém, é tema intrincado e permeado 
por ineficiências e opções legais dilemáticas, não colmatando as 
assimetrias informativas.

49  A Lei 12.846/2013, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
por atos contra a administração pública (ou Lei Anticorrupção), na trilha das Leis 12.683/2012 (Lei de 
Lavagem de Dinheiro) e 12.592/11 (Lei Antitruste), prevê benefícios, como isenção de determinadas 
penas e redução da multa, à pessoa jurídica responsável pela prática dos atos ilícitos que empreste efetiva 
colaboração com as investigações, desde que seja a primeira a cooperar e admita sua participação. Prevê, 
ainda, sejam consideradas na fixação das sanções a cooperação para apuração da infração e “a existência de 
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e 
a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta” – com a finalidade de internalização de valores éticos 
e de revelação espontânea às autoridades.
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V Custos do aumento da precisão da adjudicação

Como aqui já se falou, o julgador, para decidir o litígio de forma 
precisa, deve superar a natural assimetria informativa inerente à sua 
posição de terceiro neutro ao conflito entre as partes. É por isso que 
tribunais despendem volumosos recursos processando informações, 
com o objetivo de desvendar e classificar fatos jurídicos relevantes 
às causas em apreciação – a própria causa que independe de dilação 
probatória repousa em um contexto fático que deve ser suposto.50

Até um determinado limite, quanto melhores, mais qualificadas e 
fidedignas forem as informações com que puder contar o juiz, mais 
acertada poderá ser a sua decisão, reduzindo-se a margem de erro 
de julgamento. Ilustrativamente, a decisão judicial que declara a 
paternidade, ou que condena alguém à sanção criminal, se qualifica 
como mais precisa ou acurada quando lastrada em provas mais 
confiáveis, como a perícia técnica de DNA,51 e menos precisa quando 
calcada em elementos com maior aptidão à falibilidade, como a prova 
testemunhal.52

50  KAPLOW, Louis. The value of accuracy in adjudication…, p. 323-325.
51  Não se pretende, aqui, insinuar que os elementos periciais sejam isentos de dúvidas. Tem-se a impressão 
de que testemunhas descrevem suas percepções sensoriais ao passo que peritos se valem de conhecimento 
técnico especializado, o que conferiria maior credibilidade à prova pericial. Contudo, às primeiras somente 
cabe enunciar fatos de que conhecem em primeira mão, os quais presenciaram elas próprias, não lhes 
competindo, em princípio, emitir opinião ou enunciar fatos de ouvir dizer. Contrariamente, peritos 
emitem laudos com base em informações colhidas de outras testemunhas ou em exames que fizeram, 
abrindo margem para o erro pericial. Ainda, avanços no campo da perícia forense evidenciam que teorias 
científicas que baseiam perícias forenses por vezes vêm a se mostrar incorretas ou obsoletas. De acordo 
com a Comissão da Califórnia para a Justa Administração da Justiça, “erros em testes da ciência forense 
constituem a segunda causa mais comum de condenações erradas de pessoas inocentes nos EUA”. Ver 
MELO, João Ozorio. Revista Consultor Jurídico, 18 fev. 2015. Disponível em: <http://www.conjur.com.
br/2015-fev-18/california-aprova-lei-especifica-reparar-erros-pericia-forense>. Acesso em: 19 fev. 2015. 
Como exemplo, no caso Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. (1993), a Suprema Corte dos EUA 
estabeleceu quatro critérios para determinar a confiabilidade da evidência científica: a) tenha sido testada 
(noção de falseabilidade, de Karl Popper); b) tenha sido publicada ou peer-reviewed; c) tenha margens de 
erro conhecidas; d) seja generalizadamente aceita na comunidade científica relevante (EDMOND, Gary; 
HAMER, David. Evidence law, apud CANE, Peter; KRITZER, Hebert (eds.). The Oxford Handbook of 
Empirical Legal Research. Oxford: Oxford University Press, 2010. Na mesma coletânea, Edmond e Hamer 
inventariam a literatura científica a respeito da confiabilidade de perícias legais, enumerando os achados 
mais relevantes sobre a questão).
52  Testes empíricos demonstrando a falibilidade da prova testemunhal, inclusive para a identificação 
de pessoas, estão relacionados em EDMOND, Gary; HAMER, David. Evidence law…, p. 652-678. Os 
autores referem que não estão os exames laboratoriais, contudo, infensos a erros de manipulação, ou falsos 
positivos e negativos.
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Emons e Fluet53 elaboram a questão do custo do aumento da precisão 
em julgamentos, hipotetizando que o juiz deva decidir um litígio que 
supõe a descoberta de um número exato, como o valor dos danos que 
um contratante deve a outro. O requerido deseja que esse número seja 
o menor possível e o requerente o quer amplo, caracterizando-se neste 
ponto um conflito de interesses. Ambas as partes sabem o real valor do 
dano. Apresentar evidências envolve um dado custo. Além disso, as 
partes pretendem que a prova se produza na direção de sua tese. Quanto 
mais a parte forçar que a prova se faça para além da verdade, mais alto 
o custo a ser despendido – v.g., na captura do perito ou na persuasão 
de testemunhas. Em contrapartida, quanto mais depoimentos o juiz 
tomar, mais aperfeiçoado se tornará o seu convencimento no sentido 
do verdadeiro valor indenizatório. Ademais, tendências, preconceitos 
ou erros mnemônicos que possam contaminar uma prova pericial ou 
o depoimento de uma testemunha isolada – tomada, v.g., por piedade 
ou preconceito em relação a uma das partes – terão menores condições 
de preponderar se designados peritos mais qualificados, ou se ouvidos 
vários depoentes. Assim, quanto mais alto o custo para as partes, menor 
a chance de que a fraude ou o erro preponderem, melhor informando 
a tomada de decisão. A quantidade ótima de investimento probatório 
será a que minimizar as perdas derivadas da adjudicação incorreta, mas 
dentro do limite aceitável do custo do processo, verificando-se escolha 
dilemática entre os benefícios da busca da verdade e os custos de obter 
a evidência.

Assim, conhecendo os limites que o julgador terá para resolver 
eventuais disputas, e para contornar problemas relativos ao custo, 
à qualidade e à disponibilidade da informação, contratantes podem 
especificar previamente o nível de precisão com o qual irão demandar 
que o árbitro resolva a disputa, fixando limites aos dispêndios para a 
coleta de provas, ou ainda escolher um determinado árbitro, ou um 
árbitro com expertise, conhecido por manter determinado nível de 
competência a custo compatível.

Recorde-se que a informação excessiva não gera aumento marginal 
de precisão, podendo até mesmo reduzi-la, dada a presença de ruído. 

53  EMONS, Winand; FLUET, Claude. Accuracy versus falsification costs: the optimal amount of evidence 
under different procedures. Forthcoming Journal of Law, Economics and Organization, p. 1-30, jul. 2007.
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Para Richard Posner, a precisão aumenta, grosso modo, à raiz quadrada 
da coleção de novas evidências54 se forem elas independentes, ou seja, 
se não implicar cada nova evidência a descoberta de outra – o que 
significa que, a partir de um dado instante, mais e melhor informação 
não irá alterar substancialmente a qualidade decisória. Há, porém, 
mínimos probatórios para aquém dos quais não será produzida uma 
decisão acurada.

Carrear para o processo mais e melhores informações esbarra em 
dispêndio de recursos e inexoráveis limites da realidade (como direitos 
contrapostos, finitude da estrutura judicial, ou naturais constrangimentos 
na capacidade administrativa e cognitiva do adjudicador), cuja 
superação não se faz a baixo custo – e por isso, no processo judicial, 
a lei estabelece o quanto de informação será vertido para cada espécie 
de litígio, atendida a importância dos valores em disputa.55 Quanto 
mais numerosos e complexos os atos processuais prévios à tomada 
de decisão (audiências, elaboração de perícias judiciais intrincadas, 
compreensão de regulamentos ou contratos complexos), maiores os 
custos econômicos,56 justificados na proporção da relevância dos 
valores e direitos em litígio.

Não somente regras processuais, mas também específicas exigências 
probatórias podem ser visualizadas sob a perspectiva da segurança da 
informação, preservada a finalidade de certificação de verdades e de 
proteção de direitos relevantes contra erros de adjudicação e equívocos 
de terceiros. O contrato de compra e venda de imóvel é instrumentalizado 
perante notário, envolvendo procedimento mais complexo e seguro 
que a assinatura de instrumento particular ou a mera tradição. Cooter 
e Ulen57 asseveram que a segurança dos contratos mais relevantes é 
fortalecida por “testemunhas oficiais” do ato, notários que o registram 
em documento oficial, reduzindo, assim, as incertezas que oneram 

54  POSNER, Richard. An economic approach to the law of evidence…, p. 7.
55  V. nota 24.
56  Quanto aos processos que tramitam perante o Poder Judiciário, boa parte desses custos não é suportada 
pelas partes privadas envolvidas no litígio, porém pela sociedade, primordialmente mediante recursos 
obtidos por meio da interferência do Estado na liberdade e na propriedade individuais, via cobrança de 
impostos. Por isso que os custos podem ser privados, quando desembolsados pelas partes que integram a 
relação processual, ou sociais, quando cobertos pela sociedade.
57  COOTER, Robert; ULEN, Thomas. Direito & Economia. 5. ed. São Paulo: Bookman, 2010. p. 167-169.
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os negócios, muito embora a maior custo.58 A importância do direito 
de propriedade imobiliária comunica-se à sua prova e ao tratamento 
jurídico dos títulos e contratos a ela relacionados, já que “a propriedade 
incerta onera o comércio e causa um desconto elevado do valor que 
compradores em potencial atribuem a um ativo”.

Segundo os autores, “o direito de propriedade precisa desenvolver 
regras que contrabalancem os impedimentos ao comércio criados 
pela propriedade incerta e os custos da manutenção de um sistema de 
controle”.59

E os custos para o aumento da precisão devem ser computados 
em seu sentido amplo. No caso da jurisdição oficial, além dos custos 
monetários, despendidos para a manutenção da estrutura material do 
Poder Judiciário (prédios, equipamentos, veículos), dos tribunais e 
de outros escritórios, públicos ou privados, a ele relacionados em sua 
atividade fim (departamentos de polícia e de perícia legal, procuradorias, 
defensorias, Ministério Público) e para a remuneração do trabalho 
(juízes, advogados, delegados, peritos, servidores e pensionistas), 
compreendem-se ainda outros custos econômicos, não monetários, 
como os relacionados à duração do processo (custo do tempo), ao erro 
judicial (custos diretos e indiretos do erro), à congestão dos tribunais e 
de outros órgãos (custos suportados por outros litigantes, que disputam 
pela atenção do juiz e de outros atores em um sistema marcado pela 
rivalidade de uso), à restrição de direitos constitucionais em conflitos 
(como o custo da privacidade, quando autorizada interceptação 
telefônica, ou da liberdade de testemunha intimada coercitivamente a 
depor em juízo) e aos custos de oportunidade60 em geral (como o custo, 
para a coletividade, de não construir um hospital ou uma estrada, em 
vez de edificar um tribunal).

Os custos para produção de evidências influenciam o comportamento 
das partes e dos contratantes. Ilustrativamente, a possibilidade de 
manipulação de evidência no sistema adversarial pode gerar diversas 

58  De modo semelhante, v. comprovação de contratos envolvendo negócios jurídicos cujo valor ultrapasse 
o décuplo do salário mínimo vigente (art. 227 do CC).
59  COOTER, Robert; ULEN, Thomas, obra citada, p. 167-169.
60  Cooter e Ullen (obra citada, p. 53) definem custo de oportunidade como “o custo econômico de uma 
alternativa que foi deixada de lado”. É a expressão “da relação básica entre escassez e escolha”, podendo 
ser definido como o “preço” da renúncia de um bem de modo a se obter outro bem.
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consequências comportamentais – se é verdade que a decisão de 
ingressar em juízo ocorre quando o autor puder confiar que o proveito 
esperado do processo irá superar os seus custos econômicos,61 o 
acentuado custo probatório levará um menor número de autores a optar 
por aforar demandas, especialmente se o serviço público de resolução de 
disputas for lento ou congestionado. A elevação dos custos probatórios 
reduz ajuizamentos, que somente ocorrerão se dispêndios totais do 
litígio forem inferiores ao valor esperado com a demanda – o que pode 
incentivar o descumprimento contratual “leve” ou parcial por uma das 
partes do contrato, sabedora de que a parcela de descumprimento se 
manterá em níveis intermediários, não causando danos suficientes a 
levar o contratante lesado a formular demanda. Nessa toada, o estudo 
de Menell,62 que estabelece que, quando o ofensor tiver controle sobre 
o nível de dano que irá provocar – como o descumprimento de apenas 
pequena parcela do objeto contratual –, lhe será possível, com larga 
probabilidade, impedir que seja vantajoso o ajuizamento, fazendo com 
que o montante do dano por ele produzido se mantenha abaixo do nível 
de custos do litígio, limiar esse que irá se ampliar caso a questão fático-
jurídica subjacente seja truncada ou compreenda intenso debate de 
questões complexas ou profusa instrução probatória.

Custos informacionais podem dificultar ou impedir a produção 
de provas e desencorajar a resolução de disputas, sendo fatores 
que determinam o comportamento de contratantes ao longo da vida 
negocial.

61  Quanto à decisão sobre litigar, autores da análise econômica do direito estabelecem que partes neutras 
ao risco irão optar por ajuizar demanda quando os custos despendidos forem inferiores à quantificação de 
suas pretensões jurídicas, ou seja, menores que o valor que o requerente espera receber e maiores dos que 
o requerido espera ser condenado a pagar (KAPLOW, Louis; SHAVELL, Steven. Economic analysis of 
law…, p. 46). Contrariamente, ações frívolas ou temerárias, com valor negativo esperado (negative expected 
value), podem custar ao requerente mais do que o importe que acredita lhe seja devido, sendo manejadas 
na expectativa estratégica de ganhos derivados de erro judicial ou da realização de acordo. Ver PNG, Ivan 
P.L. Strategic behaviour in suit, settlement, and trial. The Bell Journal of Economics, v. 14, n. 2, p. 539-550, 
1983; BEBCHUK, Lucian; KLEMENT, Alon. Negative expected-value suits. Elgar Encyclopedia of Law 
and Economics. 2. ed. Harvard John M. Olin Center for Law, Economics and Business, The Social Science 
Research Network Electronic Paper Collection, Discussion Paper n. 656, dez. 2009.
62  MENELL, Peter. A note on private versus social incentives to sue in a costly legal. Journal of Legal 
Studies, v. 12, p. 41, jan. 1983. Observe-se que a modelagem considera o desalinhamento entre incentivos 
privados e sociais para o litígio.
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VI Contratos relacionais e adjudicação – problemas e soluções

A discussão doutrinária dos problemas e das soluções que circundam 
a solução de disputas em contratos relacionais coloca-se em níveis 
profundos.

Como inventaria Eric Posner,63 nas décadas de 70 e 8064 o debate já se 
dava explicitamente a respeito da precisão ou da imprecisão dos tribunais 
para perceber a lesão contratual, o valor dos danos e o oportunismo. 
Assumindo-se que pessoas possam se engajar em oportunismo – v.g., 
quando quebram o contrato em vez de cumpri-lo, caso seus ganhos 
decorrentes do descumprimento excedam os custos da performance, 
independentemente das perdas que irão impor à contraparte –, a eficácia 
do contrato irá depender de quão precisamente o juiz possa identificar 
quem está inadimplente e quantificar os danos ao lesado.

Mais recentemente, com Macneil,65 o foco do debate na doutrina 
se voltou para o problema “intratável” dos contratos de longo prazo, 
nos quais as partes são incapazes de, ex ante, alocar futuras obrigações 
e pagamentos de modo a maximizar sua utilidade contratual, sendo 
previsível a necessidade da renegociação à proporção em que o futuro 
se revela.

Stone e Devenney66 referem que a expressão “contrato relacional” 
foi cunhada por Macneil67 para expressar a ideia de que a percepção 
tradicional de contrato, instantâneo e autocontido, não dava conta de 
expressar compromissos duradouros no tempo, como o contrato de 
trabalho. O termo “relacional” foi usado por Macneil de duas maneiras, 
vinculadas entre si. Primeiramente, referindo-se ao fato de que todos 
os contratos ocorrem no contexto da sociedade (social matrix), que 
compreende os sistemas compartilhados de comunicação, ordem legal, 
instâncias de cumprimento coativo (enforcement) e monetário. Ao 
oferecer uma nota de dez dólares em troca de gasolina, o comprador está 
63  POSNER, Eric. A theory of contract law…
64  Em especial, KRONMAN, Anthony. Specific performance. University of Chicago Law Review, v. 45, p. 
351, 1978; SCHWARTZ, Alan. The case for specific performance. Yale Law Journal, v. 89, p. 271, 1979.
65  MACNEIL, Ian. Economic analysis of contractual relations: its shortfalls and the need for a “rich 
classificatory apparatus”. 75 Nw. U.L. Rev. 1018, p. 1039, 1981.
66  STONE, Richard; DEVENNEY, James. The modern law of contract. 11. ed. New York: Routledge, 
2015. p. 13.
67  Dentre outros artigos, v. MACNEIL, Ian. The many futures of contract. 47 Southern California Law 
Review, 1974.
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se valendo de sistemas predeterminados de trocas, dinheiro, linguagem 
e valor. O segundo uso do termo “relacional” refere-se ao fato de que 
muitos contratos envolvem uma relação continuada entre as partes, a 
afetar o modo como esse contrato opera, como o contrato de fornecimento 
de insumos ao longo do tempo, de construção ou de aluguel. A compra 
de gasolina em um posto não será puramente instantânea se o pagamento 
for feito por meio de cheque, a ser compensado posteriormente, ou se 
o comprador escolheu esse posto porque pretende usar um cartão de 
fidelização, nesses passos indo ao encontro do contrato mais como 
relação. Para os contratos relacionais, as obrigações recíprocas se 
modificarão, por vezes tacitamente, ao longo do tempo, em resposta 
às mudanças de circunstâncias – um contrato de construção deverá ser 
moldado para responder às condições meteorológicas, ou de falta de 
material, assim como o contrato de trabalho será alterado para adaptar 
horários e tarefas às necessidades da demanda.

Para Macneil, se tribunais forem chamados a resolver contratos 
relacionais, irão aplicar a teoria clássica, buscando deixar intactos 
os princípios gerais do contrato inicialmente estabelecido, o que, na 
realidade, servirá para miná-los, enfraquecendo, em lugar de prestigiar, 
a manifestação real, atualizada e reedificada, das partes. Há um 
problema de “apresentação” (presentation), gerado pela teoria clássica 
do contrato, que entende que todos os aspectos do contrato devem 
ser determinados ao tempo de sua formação, de modo que problemas 
futuros poderiam ser compreendidos simplesmente desvendando-se o 
que as partes concordaram inicialmente. Essa “apresentação” funciona 
de forma mais ou menos eficiente em contratos instantâneos, porém, 
na proporção em que o concerto entre as partes se torna mais e mais 
relacional ou protraído no tempo, menor é a probabilidade de que a 
mera consulta aos termos inicialmente grafados possa prover respostas 
satisfatórias. Cortes buscam preservar o mito da “apresentação” por 
meio do uso de “termos implícitos”, sem cogitar de melhor resposta.

Eric Posner68 sintetiza as três principais soluções doutrinárias 
propostas para esses impasses da jurisdição contratual. Macneil 
desenvolveu originalmente resposta ambiciosa, a de que o juiz 

68  POSNER, Eric. A theory of contract law…, p. 4-5.
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deveria desvendar quais seriam as efetivas normas vigentes na relação 
contratual, as cláusulas que emergiram, ao longo do tempo, do 
comportamento dos contratantes, para além das inicialmente escritas, 
aplicando-se-as aos litígios. Goetze e Scott, por sua vez, prossegue 
Posner, defendem que adjudicadores devem preencher as lacunas com 
quaisquer termos que possam maximizar o valor da relação contratual 
para os contratantes, inclusive fixando danos com base no valor de 
mercado daquela prestação. Porém, nem sempre o mercado poderá 
prover informações, porque acordos foram modificados pelas partes 
ao longo do tempo e investimentos específicos foram feitos – e, se 
uma das partes realizou investimentos que somente atendem àquela 
específica relação contratual, como os investimentos de um fabricante 
para a manufatura de item exclusivo, e a contraparte, posteriormente, se 
recusa a adimplir, o fato de o mercado, nesse período, ter desenvolvido 
um substituto mais barato será irrelevante para a estipulação dos danos 
daquela específica relação.

A terceira proposta para a atuação das cortes, apresentada por 
Schwartz, é a da aplicação literal e passiva dos termos contratuais 
pelo juiz. Se um vendedor estiver obrigado contratualmente a prover 
determinado bem ao comprador ao preço Y, as alterações de mercado 
desse preço não devem afetar a estipulação inicial, e a obrigação 
deve ser cumprida nos termos em que estabelecida. Afinal, as partes, 
apesar de tudo, sabiam que as condições poderiam mudar e, contando 
com as informações privadas, aceitaram contratar. Nesse contexto, 
adjudicadores não têm condições de proceder a reavaliações corretas, 
e a alteração do pactuado irá produzir prováveis erros. É verdade que 
a aplicação literal do clausulado pode produzir os equívocos antes 
levantados, afastando hipotéticos termos de maximização do valor do 
compromisso firmado, mas tais erros seriam, ao menos, previsíveis, ao 
contrário daqueles decorrentes do suprimento da vontade hipotética. Essa 
previsibilidade provê incentivos, prossegue Schwartz, à renegociação, 
quando finalmente eventos se concretizem. Também, contratantes 
irão escolher termos baseados em informações que acreditem que o 
juiz terá condições de verificar – como os preços de mercado – em 
detrimento daquelas informações que, apesar de mais relevantes, serão 
de difícil verificação pelo juiz – como o custo efetivo para o vendedor e 
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a real demanda do comprador. Enfim, cláusulas são instruções ao juiz, 
talhadas com vistas às suas possibilidades de verificação, e tentativas 
de estabelecer o que posteriormente emergiu serão infrutíferas e mais 
nocivas. Todavia, a renegociação, como medida ex post, poderá não 
resultar, já que o contratante que teve sua posição vulnerabilizada 
pelos eventos em sucessão ficará à mercê da parte cuja posição restou 
favorecida. Aquele que realizou investimentos específicos ficará sujeito 
ao descumprimento contratual pela contraparte, truncando os termos 
em que se dará a renegociação.

Não olvidar de outras intrincadas sugestões, que emergem da teoria 
dos jogos, envolvendo o desenho de mecanismos de revelação, no 
afã de que o instrumento contratual possa desenhar incentivos para 
que ambas as partes revelem as informações reais que lhes forem 
desfavoráveis. Sem pretender revisar as alternativas propostas por esse 
filão da literatura, mas apenas para que se ilustre no que consistiriam tais 
mecanismos, mencione-se o exemplo de Hermann et al.69 Tenha-se em 
mente que cláusulas podem determinar que as partes, simultaneamente, 
enviem a um supervisor externo mensagem sobre as variáveis que elas 
possam observar, quais sejam, seus respectivos custos para realizar 
determinada tarefa.70 Suponha-se que incumbe a realização da tarefa ao 
contratante que puder desempenhá-la ao menor custo, que uma parte não 
possa observar os custos da outra, e que ambas objetivem se esquivar da 
tarefa. Se as duas partes anunciarem, simultaneamente, custo idêntico, 
decide-se pela sorte quem irá realizar a tarefa; caso anunciem valores 
distintos, então a parte que revelar menor custo a realizará, mas será 
remunerada com base no custo anunciado pela outra parte, mais vultoso, 
dividido por dois (já que o financiamento da tarefa será coberto pelos 
dois contratantes). Desse modo, como o contratante que mais falsear 
terá que arcar com o custo excessivo, ambas as partes terão incentivos 
para revelar a informação verdadeira, ou seja, os custos reais da tarefa, 
dadas as regras preestabelecidas pelo mecanismo contratual. Variação 
do exemplo seria a transformação desse desenho em um contrato de 
opção, tendo a parte a escolha de assumir a tarefa mediante a paga do 

69  V. HERMANN et al., obra citada, p. 34-39.
70  Até aqui, o mecanismo é semelhante ao da apresentação de lances ou propostas conforme a Lei de 
Licitações Públicas (v. Lei 8.666/93 e outras).
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custo trazido pela outra, dividido por dois.
Na realidade das interações pactuais, no entanto, soluções complexas 

e intrincadas como essas acabam por não ser negociadas e adotadas 
pelas partes. Os termos ótimos de pactuação prevendo mecanismo de 
jogos podem se apresentar como soluções demasiado complexas para 
pessoas reais solverem.71

Uma quinta vertente advoga que a resolução de controvérsias 
pelo juiz somente será acertada randomicamente, de forma aleatória, 
não havendo o que possa torná-la suficientemente precisa. Para Eric 
Posner, o juiz é radicalmente incapaz de desvendar as intenções iniciais 
dos contratantes em reação a circunstâncias futuras que redefinam a 
relação contratual. Para ele, sequer a função de interpretação literal 
do pacto, como quer Schwartz, lhe pode ser assinalada, dada a radical 
incompetência72 que exsurge da insuperável assimetria informativa 
que ronda a relação contratual. Em suma, não se consegue saber qual 
das partes inadimpliu, e sequer se a quebra contratual efetivamente 
ocorreu. Contarão as partes, é verdade, com o cumprimento voluntário 
ou espontâneo do contrato, precedido pela formação de laços negociais 
baseados na obediência à tradição, à preservação da reputação, à 
escolha de contratantes conforme fatores étnicos e às conexões 
familiares, bem como em outros elementos de regulação não legal. A 
força da adjudicação de conflitos, no entanto, repousa menos no grau 
de acerto do julgamento do que em constituir o acesso às instâncias 
de adjudicação uma espécie de “ameaça”, um dispositivo de reforço 
de compromisso (commitment device),73 em que ambas as partes, a 
que quebrou o pacto e a que foi vitimada, se lançam a igual perigo, 
o de se submeter aos custos do litígio, abrangidos os reputacionais e 
os de incerteza, além dos custos de eventual cumprimento coativo, 
ainda que equivocadamente determinado. Dessa forma, a “ameaça” de 
instauração de procedimento de resolução de conflitos provê incentivos 
para a performance, os quais acabam superando os benefícios da 
quebra contratual, estando nas mãos de uma das partes a decisão – ou 

71 EGGLESTON, Karen; POSNER, Eric; ZECKHAUSER, Richard. Simplicity and complexity in contracts. 
John M. Olin Program in Law and Economics Working Paper, The University of Chicago Law School, n. 
93, jan. 2000.
72  POSNER, Eric. A theory of contract law…, p. 7.
73  POSNER, Eric. A theory of contract law…, p. 13-14.
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“retaliação” – de convocar a intervenção do aparato coativo estatal,74 
ainda que o resultado da resolução de disputa seja aleatório, vale dizer, 
submetendo ambas as partes às custas e aos riscos do litígio.75

Para finalizar, como expõe Araújo,76 a baixa expectativa quanto 
à precisão do julgamento pode gerar um esvaziamento do sistema 
de heterodisciplina, ou que as partes tentem, a determinado custo, 
programar a fuga da adjudicação. Se uma das funções da disciplina 
jurídica do contrato, como salienta o autor, é a de expressar reação à 
diversidade de motivações psicológicas dos contratantes e estabelecer 
uma grelha de inteligibilidade que resulte em maior uniformidade e 
previsibilidade, mitigando-se sobressaltos, os erros no desenho das 
regras redundarão em “uma ineficiência dinâmica de longo prazo, 
especificamente no desincentivo à contratação (...) (não patológica), 
e assim na redução do volume contratual, na diminuição das trocas, 
com perdas absolutas de bem-estar”. Os erros de adjudicação, ao 
integrar a heterodisciplina do contrato, estão sujeitos a endereçar 
tais desincentivos à contratação, portanto – menos contratos serão 
entabulados por temor do descumprimento impune ocasionado pelas 
assimetrias informacionais.

Antecipadas as dificuldades e os custos derivados do envolvimento 
de um terceiro neutro na relação contratual, as partes podem procurar 
se refugiar da própria necessidade de recorrer ao juiz, ou dele reduzir 
sua dependência, buscando construir antecipadamente tais mecanismos 
de fuga, como fazem ao estipular a liquidação de valores de danos, 
antecipando essa liquidação no clausulado.

Por essas sendas, vão-se edificando concepções sobre a competência 
adjudicatória em contratos, como aqui exemplificado, cabendo frisar 
que os pontos de vista oscilam dos mais confiantes quanto às aptidões 
do terceiro neutro (Macneil) às mais incrédulas (Eric Posner). Como se 
vê, as teorizações apresentadas ainda não solucionam de forma potente 

74  Ainda que seja para prover o cumprimento forçado de decisão arbitral.
75  Eric Posner, metaforicamente, compara a intervenção judicial à ação parental, em que os pais punem 
ambas as crianças que estão brigando em vez de punir somente a que iniciou a disputa; ou à figura histórica 
do duelo, em que duelistas tinham o “direito” de solver suas disputas segundo regras predeterminadas 
(local, distância entre duelistas, armas utilizadas, existência de um “árbitro”), cujo resultado independia de 
quem tivesse sido o culpado pela controvérsia.
76  ARAÚJO, obra citada, p. 122-123.
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os percalços que assomam – porém, têm o mérito de postar-se frente à 
dificuldade, ensaiando soluções em destemido debate.

Mensagem final

Após exemplificativo sobrevoo sobre os múltiplos insights 
que emergem do focar a intersecção entre contrato, adjudicação e 
informação, mais do que estabelecer conclusões, almeja-se o despertar 
da atenção da comunidade jurídica nacional sobre o tema.

A assimetria informativa, realidade inafastável, exerce fortes 
influências nas relações jurídicas, abalando as partes e também a 
atuação do terceiro neutro designado a resolver o litígio. Nuances que 
dela advêm merecem o debruçar das ciências jurídicas, permitindo 
concepções e soluções mais realistas para os serviços de resolução 
de conflitos, pública ou privadamente exercidos, e que fomentem as 
transações contratuais, fontes de riqueza e bem-estar social.

Fique dito que nem por isso se esperam aptidões sobre-humanas 
de partes, advogados e adjudicadores, mas sim que contribuam para a 
maximização da utilidade privada e social tanto dos contratos quanto 
dos julgamentos. Afinal, nos dizeres de Araújo,77 dificuldades inerentes 
à informação “não significam o colapso da relação contratual”, mesmo 
que lhe possam diminuir a eficiência.

77  ARAÚJO, obra citada, p. 673.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001243-73.2015.4.04.7127/RS

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

Apelante: Samir José Menegatt
Advogados: Dra. Linda Elem Uflacker Lutz

Dra. Marcia Liz Uflacker Lutz
Dr. José Antonio Gomes Pinheiro Machado

Apelados: Ministério Público Federal
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Interessada: União – Advocacia-Geral da União

EMENTA

Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. 
Art. 11 da Lei nº 8.429/92. Servidor público. Agente administrativo do 
INSS em licença. Exercício de advocacia contra o INSS. Ofensa aos 
princípios da administração pública. Manutenção da sentença.

1. Afastada a preliminar de conexão com ação ordinária, tendo em 
vista que se mostra ausente a identidade de partes, da causa de pedir e 
do pedido.

2. Não é inepta a inicial que conta com erro material, mas que é clara ao 
imputar ao réu atos de improbidade administrativa contidos no art. 11 da 
Lei nº 8.429/92 e devidamente oportunizou o exercício da ampla defesa.
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3. Afastada a prescrição, pois o prazo prescricional no caso concreto 
é de cinco anos, por aplicação do artigo 23 da Lei nº 8.429/1992, 
combinado com o artigo 142 da Lei nº 8.112/1990.

4. Afastada a preliminar de nulidade da sentença que rejeitou os 
embargos de declaração, por não haver obscuridade ou contradição na 
sentença proferida pelo magistrado a quo.

5. A improbidade administrativa está intimamente ligada à 
necessidade de o agente público agir com honestidade e em atendimento 
aos interesses públicos, sem aproveitar-se indevidamente dos poderes e 
das facilidades que lhe são conferidos no exercício de mandato, função, 
emprego ou cargo público.

6. O servidor investido no cargo não necessariamente pratica ato 
de improbidade apenas quando ativamente exercendo as atribuições do 
cargo, mas em qualquer situação em que atente contra os princípios 
da administração pública em decorrência de seu vínculo com a 
Administração, o que inclui a hipótese de exercício da advocacia contra 
o órgão empregador quando em licença.

7. Mantida a condenação do réu pela prática de atos de improbidade 
administrativa previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, por ter exercido 
advocacia administrativa e judicial em desfavor do INSS enquanto 
ocupante do cargo de agente administrativo do INSS, ainda que em 
licença.

8. É constitucional a imposição da penalidade de cassação da 
aposentadoria por prática de ato de improbidade administrativa. 
Precedentes.

9. Mantidas as penas aplicadas, pois suficientes e proporcionais à 
reprovação que o ato merece.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, 
votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 03 de outubro de 2017.
Des. Federal Rogerio Favreto, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: Trata-se de ação de 
improbidade administrativa ajuizada pela União, em face de Samir 
José Menegatt, objetivando a condenação do réu pela prática de ato 
de improbidade administrativa consistente no exercício de advocacia 
administrativa e judicial contra a autarquia previdenciária, nas cidades 
de Três Passos/RS e Frederico Westphalen/RS, enquanto ocupante 
do cargo público federal de agente administrativo do INSS, lotado na 
Agência da Previdência Social em Frederico Westphalen/RS.

Sustentou a União que o réu, servidor público federal lotado no cargo 
de agente administrativo do INSS, sob a matrícula Siape nº 0926567, 
teria atuado contrariamente aos interesses da autarquia como advogado, 
conforme apurado no Inquérito Civil nº 1.29.010.000177/2014-27, no 
Processo Administrativo Disciplinar nº 35263.000324/2010-11 e em 
seu Apenso nº 35263-001460/2011-18, no período entre 03.10.2008 e 
29.06.2012. Requereu a condenação do réu às penas contidas no inciso 
III do art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença, a qual julgou 
procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido para o fim de condenar o réu Samir José 
Menegatt pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 11 da Lei 
nº 8.429/92:

a) à perda da função pública desde a data de sua reintegração, em 03.10.2008, com o 
consequente cancelamento de sua aposentadoria;

b) ao pagamento de multa civil, a ser revertida para o INSS (art. 18 da Lei nº 8.429/92), 
fixada, conforme fundamentação, em 80 (oitenta) vezes o valor da última remuneração 
percebida pelo agente, em 05/2012, atualizada a contar da referida data (05/2012) até o 
efetivo pagamento pela variação do IPCA-E e acrescida de juros de mora de 12% ao ano, 
a contar da citação;

c) à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 05 (cinco) anos, assim como à 
proibição de contratar com o poder púbico ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 
sócio, pelo prazo de 3 (três) anos.

Custas pelo réu. Sem condenação em honorários, diante da vedação à percepção da 
verba de sucumbência pelo Ministério Público (art. 128, § 5º, inciso II, alínea a, da Cons-
tituição Federal).

Havendo recurso tempestivo, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões.
Com o decurso de prazo, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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Após o trânsito em julgado, providencie-se o registro no Cadastro Nacional de Con-
denações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa – CNIA, mantido pelo Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.”

Os embargos de declaração opostos pelo réu foram rejeitados.
Apela o réu. Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, 

a nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por 
ausência de manifestação do juízo a quo a respeito da ocorrência de 
obscuridade e omissão na sentença. Afirma que, no caso concreto, está 
configurada a conexão entre a presente ação e as questões abordadas no 
âmbito da Ação Ordinária nº 5006485-94.2015.404.7100/RS.

Quanto ao mérito, sustenta não ter sido comprovada nos autos a 
prática de ato de improbidade administrativa, não havendo indicação 
de enriquecimento ilícito ou de aferimento de vantagem pessoal.

Afirma que foi ajuizada ação penal, dando início ao processo nº 
5001245-43.2015.4.04.7127, julgada prescrita, estando este processo 
também prescrito, não havendo como afastar a prescritibilidade em 
casos de improbidade administrativa, conforme julgamento do RE 
669.069 pelo STF.

Sustenta não ter praticado atos de advocacia administrativa e 
judicial em face do INSS entre 03.10.2008 e 29.06.2012. Afirma que se 
encontrava em licença para tratar de interesses, não estando no exercício 
do seu cargo, quando foi submetido a PAD.

Refere ser inepta a inicial, em razão de contradição na formulação 
do pedido, por ter sido requerida na ocasião a condenação por prática 
de ato de improbidade administrativa conforme art. 9º da Lei 8.429/92, 
incidindo nas penas do art. 12, III, da mesma lei, quando a prática dos 
atos descritos no art. 9º dá ensejo às penas do inciso I do art. 12 citado.

Sustenta ser atípico o ato imputado como infração administrativa, 
pois não basta ao agente ser funcionário público, é indispensável que 
ele tenha praticado o ato utilizando-se do cargo. Afirma que tal situação 
não se configura no caso concreto, tendo em vista que o apelante 
encontrava-se em licença não remunerada.

Afirma que foi constrangido a um interrogatório na condição 
de acusado em 13.06.2013, quando já estava aposentado, por fatos 
ocorridos durante licença não remunerada, o que não configura exercício 
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do cargo.
Sustenta que não está inclusa entre as possíveis penalidades por 

ato de improbidade administrativa a cassação da aposentadoria, mas 
apenas “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” (CF/88, 
art. 37, § 4º).

Afirma que os proventos recebidos de aposentadoria não decorrem 
do exercício do cargo, mas do tempo de contribuição, de forma que não 
pode haver condenação em ação de improbidade administrativa cassando 
direito à aposentadoria, pois é vedada a aplicação de penalidade por 
analogia. Refere que o rol de penalidades previsto no art. 12 da Lei nº 
8.429/92 é taxativo e que a concessão da aposentadoria constitui direito 
adquirido. Cita a ADIn nº 4.882, pendente de julgamento pelo STF. 
Sustenta que somente poderia ser cassada a aposentadoria em caso de 
comprovação de fraude ou má-fé na sua concessão.

Afirma não estar comprovada a lesão ao erário no caso concreto. 
Aponta irregularidade na oitiva das testemunhas, em razão de duas 
testemunhas, Aline Cocco e Cezar Zancan, as quais demonstraram 
hostilidade relativamente ao réu, que contraditou ambas. A contradita 
foi indeferida pelo juízo a quo. Afirma que as testemunhas devem ser 
inquiridas separadamente, para observância da incomunicabilidade 
das testemunhas, mas que, de forma irregular, todas as testemunhas 
arroladas pelo MPF à exceção de Edson Tur aguardaram conjuntamente 
na antessala de audiência, podendo ouvir o que se passava na sala de 
audiência, motivo pelo qual se reconheceu a nulidade da audiência 
realizada em 05.04.2016. No entanto, considerando o vício da prova, 
defende que não se poderia admitir a oitiva das mesmas testemunhas 
posteriormente. Questiona os depoimentos das testemunhas de 
acusação, por não terem trazido provas de suas alegações. Afirma que a 
prova testemunhal conta a seu favor.

Quanto à dosimetria da pena, afirma que a sentença não possui 
fundamentação no ponto e que as penalidades foram cominadas de 
forma desproporcional.

Requer o prequestionamento das matérias suscitadas.
Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
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O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pelo 
desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: Trata-se de apelação em 
ação de improbidade administrativa ajuizada pela União, em face de 
Samir José Menegatt, em que o réu foi condenado em primeira instância 
pelo cometimento de atos de improbidade administrativa previstos no 
artigo 11 da Lei nº 8.429/92 à pena de perda da função pública desde 
03.10.2008, com o consequente cancelamento de sua aposentadoria, ao 
pagamento de multa civil, à suspensão de seus direitos políticos pelo 
prazo de cinco anos e à proibição de contratar com o poder público pelo 
prazo de três anos.

Alega o apelante, em resumo, que há conexão entre a presente ação 
e a Ação Ordinária nº 5006485-94.2015.404.7100/RS, que não houve 
indicação de enriquecimento ilícito ou de aferimento de vantagem 
pessoal, que a ação de improbidade está prescrita, assim como a ação 
penal, que não praticou atos de advocacia administrativa e judicial em 
face do INSS entre 03.10.2008 e 29.06.2012, que a inicial é inepta, que é 
indispensável que o agente tenha praticado o ato utilizando-se do cargo 
para configurar ato de improbidade administrativa, que se encontrava 
à época em licença não remunerada, que não está inclusa entre as 
possíveis penalidades por ato de improbidade administrativa a cassação 
da aposentadoria, que houve irregularidades na oitiva das testemunhas 
e que a sentença não fundamentou a aplicação das penalidades, as quais 
teriam sido cominadas de forma desproporcional.

Passo, então, ao exame do apelo.

1. Preliminarmente

1.1. Conexão com a Ação Ordinária nº 5006485-94.2015.404.7100/RS 
O juízo a quo afastou a preliminar, tendo em vista a decisão (evento 

232) que confirmou o indeferimento do pedido (evento 136) nos 
seguintes termos:

“Com razão o MPF, não merecendo provimento qualquer dos pleitos aduzidos pelo réu.
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O artigo 337, §§ 1º a 3º, do CPC/2015 prevê que há litispendência quando se reproduz 
ação anteriormente ajuizada, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o 
mesmo pedido.

Todavia, analisando ambos os processos, não verifico nenhum dos requisitos para configu-
ração da invocada litispendência, não existindo identidade de partes, causa de pedir ou pedido.

Quanto à identidade de partes, esta APC por ato de improbidade administrativa foi ajui-
zada pelo Ministério Público Federal, que não é parte ou interveniente na Ação Ordinária 
nº 5006485-94.2015.404.7100.

No tocante à causa de pedir, os fundamentos jurídicos do pedido decorrentes deste pro-
cesso estão previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, o qual exemplifica os atos que consti-
tuem ato de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração 
pública. Já a citada ação ordinária traz como fundamento jurídico a suposta nulidade do PAD 
que aplicou a pena de cassação da aposentadoria do réu, por alegada inobservância do rito.

Em relação ao pedido, observo que nesta ação o MPF requer a condenação do demandado 
pela prática de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, 
tendo em vista a violação dolosa aos princípios da administração pública, incidindo o de-
mandado nas sanções descritas no artigo 12, inciso III, da mesma norma.

Entretanto, os requerimentos da ação ordinária são:
‘a) declarar nulo e sem nenhum efeito o ato de cassação da aposentadoria do A. publi-

cado no Diário Oficial da União de 27 de agosto de 2014, por meio de portaria de 26 DE 
AGOSTO de 2014, assinada pelo Ministro da Previdência Social; b) declarar nulos e sem 
nenhum efeito também o Processo Administrativo Disciplinar nº 35263.000324/2010-11, 
o PARECER Nº 384/2014/CONJUR-MPS/CJU/AGU, aprovado pelo DESPACHO/CON-
JUR/MPS Nº 672/2014, e todos os demais atos, portarias e procedimentos administrativos 
relacionados à cassação de aposentadoria do A.; c) condenar o INSS a adotar as providên-
cias administrativas necessárias à reinclusão do A. e à regularização do A. no quadro de 
inativos do INSS, como se dele jamais tivesse sido afastado, com o regular pagamento dos 
proventos do A., a partir do ato ilegal que cassou a aposentadoria do A.; d) condenar, em 
consequência, o INSS ao pagamento das parcelas atrasadas, desde o ato ilegal de cassação 
da aposentadoria, com juros e correção monetária; e) condenar o INSS ao pagamento de 
indenização por dano moral diante da humilhante situação a que o A. foi constrangido, 
além da privação ilegal de seus proventos de aposentadoria, parcela de caráter nitidamente 
alimentar; f) condenar ainda o R. ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 
estes calculados em 20% sobre o total da condenação.’ 

Dessa forma, verifico não se tratar de hipótese de litispendência, tampouco é o caso 
de suspensão deste processo aguardando-se o julgamento da ação ordinária referida, tendo 
em vista que as esferas de sancionamento, administrativa, civil, criminal e de improbidade 
administrativa são independentes.”

Não merece reparos o decisum. Ademais, a matéria já foi submetida 
à apreciação desta Turma, por ocasião do julgamento do Agravo de 
Instrumento nº 5031649-84.2016.4.04.0000, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EFEITO SUSPENSIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMI-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 201862

NISTRATIVO DISCIPLINAR. CONEXÃO.
– A conexão constitui regra de direção do processo, tanto que o julgamento em separado 

de causas conexas sequer acarreta nulidade.
– A Súmula 235 do STJ estabelece que a conexão não determina a reunião dos processos, 

se um deles já foi julgado.
– Se o julgamento em separado de causas conexas não caracteriza nulidade, não se 

pode cogitar de presença de risco de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de 
a legislação processual não viabilizar o controle recursal de decisões que deliberem sobre 
a existência, ou não, de conexão.

– Mesmo que a ação movida pelo agravante seja julgada procedente, nada obstará, se for 
o caso, a aplicação das penalidades previstas na lei de improbidade administrativa, pois na 
referida demanda está em discussão apenas a higidez do processo administrativo disciplinar.”

Afasto, portanto, a preliminar de conexão.

1.2. Inépcia da inicial 
O apelante alega ser inepta a inicial, em razão de contradição na 

formulação do pedido, por ter sido requerida na ocasião a condenação 
por prática de ato de improbidade administrativa conforme art. 9º da 
Lei 8.429/92, incidindo nas penas do art. 12, III, da mesma lei, quando 
a prática dos atos descritos no art. 9º dá ensejo às penas do inciso I do 
art. 12 citado.

Constato se tratar de mero erro material, já que a inicial é clara 
ao imputar ao réu atos de improbidade administrativa contidos no 
art. 11 da Lei nº 8.429/92, tendo destinado um capítulo ao item “da 
responsabilização pelos atos de improbidade descritos na presente 
demanda”, no qual discorre unicamente acerca do enquadramento dos 
fatos no art. 11 da referida lei. Foi no mesmo artigo que a sentença 
enquadrou a conduta do réu. Ademais, tem-se que não houve obscuridade 
ou contradição relativamente aos fatos narrados e que a ofensa aos 
princípios administrativos é o enquadramento mais brando entre os três 
previstos na LIA, de forma que do erro material constante apenas dos 
pedidos finais da exordial não decorreram quaisquer prejuízos à defesa.

Diante desse quadro, afasto a preliminar.

1.3. Prescrição 
Afirma o apelante que a ação de improbidade administrativa 

encontra-se prescrita, tendo em vista a prescrição da ação penal.
No ponto, reporto-me aos motivos elencados pelo Ministério 

Público Federal para o arquivamento do Inquérito nº 5001245-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018 63

43.2015.4.04.7127, verbis:
“Analisando-se os autos, verifica-se que já transcorreram mais de 3 (três) anos desde a 

época da conduta delituosa, visto que esta cessou com a aposentadoria do investigado, o que 
ocorreu em 29.06.2012, alcançando o termo ad quem do prazo prescricional em 28.06.2015, 
impondo-se, assim, a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado.”

Considerando-se que o prazo prescricional no caso concreto é de cinco 
anos, por aplicação do artigo 23 da Lei nº 8.429/1992, combinado com 
o artigo 142 da Lei nº 8.112/1990 (“a ação disciplinar prescreverá em 5 
(cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão”), 
não decorreram cinco anos entre 29.06.2012 e o ajuizamento da presente 
ação, em 07.08.2015.

Logo, não se encontra a pretensão fulminada pela prescrição.

1.4. Nulidade no julgamento de embargos de declaração
Afirma o apelante a nulidade da sentença que rejeitou seus embargos 

de declaração, sob os seguintes argumentos: obscuridade quanto à pena 
de cancelamento de aposentadoria, que não possuiria fundamento 
legal, e contradição a respeito da pena de perda de função pública, por 
contrariar decisão do TRF4.

“Primeiramente, não há obscuridade a respeito da cassação de aposentadoria em razão 
da condenação por ato de improbidade administrativa, matéria já pacificada no âmbito 
do Supremo Tribunal Federal (ARE 866.877) e do Superior Tribunal de Justiça (MS 
200802755886, MS 201303222080).”

Melhor sorte não cabe ao segundo argumento, o de contradição com 
a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 5004778-
51.2015.4.04.0000/RS, transitada em julgado, a qual teria garantido o 
direito do apelante à aposentadoria.

Isso porque a sentença eventualmente proferida em cognição 
exauriente não está vinculada à decisão proferida em cognição sumária. 
No ponto, cito precedente do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO 
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto 
pela Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina – Fatma, nos autos da ação 
civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a Sanluzzi Incorporadora, o 
Município de Governador Celso Ramos e a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina 
(Fatma), contra decisão do juiz de 1º grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela, 
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determinando ao município e à Fatma que se abstenham de conceder autorizações ou alvarás 
para alterações (inclusive implantação de loteamentos e condomínios) e construções nas 
áreas de preservação permanente da Praia de Palmas (restinga, faixa de praia, remanescentes 
de Mata Atlântica, dunas, matas ciliares, etc.), salvo no caso das exceções da legislação 
federal (utilidade pública ou interesse social, desde que inexistentes alternativas), bem como 
determinando o prosseguimento do feito em relação ao pedido final. 2. O tribunal a quo deu 
provimento ao agravo de instrumento e assim consignou na sua decisão: ‘Por outro lado, o 
comando contido na decisão recorrida não se justificaria fora do caso em tela, não haven-
do, ao menos em juízo de cognição sumária, qualquer evidência de que o órgão estadual 
estivesse descumprindo a legislação ambiental. Presentes, portanto, no caso concreto, a 
verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano irreparável, deve ser deferido 
o pretendido efeito suspensivo à decisão que deferiu o provimento judicial ora impugnado. 
Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo’ (fl. 1508). 3. A iterativa jurisprudência 
do STJ é no sentido de que, para analisar os critérios adotados pela instância ordinária que 
ensejaram a concessão ou não da liminar ou da antecipação dos efeitos da tutela, é necessário 
o reexame dos elementos probatórios a fim de aferir a ‘prova inequívoca que convença da 
verossimilhança da alegação’, nos termos do art. 273 do CPC/1973, o que não é possível 
em recurso especial, dado o óbice da Súmula 7 desta Corte. 4. Enfim, modificar a conclusão 
a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente, demanda reexame 
do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, sob pena de 
violação da Súmula 7 do STJ. Nesse sentido: EDcl no REsp 1.435.614/RS, rel. Ministro 
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01.09.2015, e AgRg no REsp 1.491.498/
RS, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04.08.2015. 5. Ademais, é 
‘sabido que as medidas liminares de natureza cautelar ou antecipatória são conferidas 
à base de cognição sumária e de juízo de mera verossimilhança. Por não representarem 
pronunciamento definitivo, mas provisório, a respeito do direito afirmado na demanda, são 
medidas, nesse aspecto, sujeitas à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmadas 
ou revogadas pela sentença final’ (AgRg no AREsp 400.375/GO, rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe 02.12.2013). 6. Agravo interno não provido.” (AGARESP 
201503037968, Herman Benjamin, STJ – Segunda Turma, DJE data: 25.05.2016)

Assim, afasto a preliminar de nulidade da sentença que rejeitou os 
embargos de declaração, por não haver obscuridade ou contradição na 
sentença proferida pelo magistrado a quo.

2. Mérito

2.1. Da imputação de prática de atos de improbidade administrativa
Restou sobejamente comprovado nos autos que o réu praticou 

advocacia administrativa e judicial em face da autarquia previdenciária 
durante período em que esteve vinculado ao INSS, ainda que em licença 
não remunerada. Também foi demonstrado, de forma indene de dúvidas, 
que não o fez de boa-fé, pois em 26.11.2008 seu pedido de licença para 
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exercício da advocacia restou denegado na esfera administrativa (nota 
técnica da Advocacia-Geral da União) justamente pelo mesmo motivo 
(evento 01, PROCADM10, fls. 07-10).

De igual forma, descabe afastar a ocorrência de ato de improbidade 
administrativa porque “não houve indicação de enriquecimento ilícito 
ou de aferimento de vantagem pessoal”, uma vez que imputado ao 
acusado ato que atenta contra os princípios da administração pública. 
Para a configuração de ato de improbidade com base no art. 11 da Lei 
nº 8.429/92, não há necessidade de ocorrência de reflexos econômicos 
na conduta imputada, seja enriquecimento ilícito, seja dano ao Erário, 
bastando a demonstração da imoralidade no trato da res pública, a 
respeito da qual, conforme mencionado, não há dúvidas. Nesse sentido, 
precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO 
INEXISTENTE. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO 
DE SERVIDORA COMISSIONADA. CONTRATAÇÃO PARA EXERCER, COM DES-
VIO DE FUNÇÃO, CARGO DE PSICÓLOGA, EM PRETERIÇÃO A APROVADOS EM 
CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/92. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. 1. Trata-se de ação civil por ato de improbidade 
administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Sergipe contra prefeita por 
ter nomeado servidora para cargo comissionado, designando-a, todavia, para desempenhar, 
com desvio de função pública, a atividade de psicóloga, em preterição dos aprovados 
em concurso público para tal cargo. 2. Conduta que viola os princípios da administração 
pública de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, insculpidos no art. 37 da 
Constituição, assim como o disposto no inciso II de tal dispositivo, além de atentar contra 
os deveres de imparcialidade e legalidade. Caracterização do ato ímprobo previsto no art. 
11 da Lei 8.429/1992. 3. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o ato de im-
probidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 não exige demonstração de 
dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, todavia, da demonstração 
de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico, sendo suficiente o dolo genérico. 4. 
Recurso especial provido para reconhecer a prática do ato ímprobo descrito no art. 11 da 
Lei 8.429/1992, com a imposição da sanção fixada pela sentença, com base no princípio da 
economia processual.” (RESP 201401600634, Herman Benjamin, STJ – Segunda Turma, 
DJE data: 12.02.2016)

No ponto, é assente na jurisprudência que o servidor investido no 
cargo não necessariamente pratica ato de improbidade apenas quando 
ativamente exercendo as atribuições do cargo, mas em qualquer 
situação em que atente contra os princípios da administração pública 
em decorrência de seu vínculo com a administração, o que inclui a 
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hipótese de exercício da advocacia contra o órgão empregador quando 
em licença.

Para apreciação dos pontos trazidos pelo apelante, faço menção, por 
oportuno, a trecho de obra de minha coautoria, in verbis:

“O dispositivo do inciso VIII do art. 9º da Lei de Improbidade tem a finalidade de evi-
tar que o agente público ignore o seu dever de lealdade para com as instituições, atuando 
de forma dupla, ou seja, velando pelos interesses daquele que será atingido/amparado em 
decisão do poder público, ignorando o princípio constitucional da impessoalidade. (...)

Para a caracterização do ato de improbidade, têm-se como necessários os seguintes 
elementos: a) que o agente público aceite emprego ou comissão ou exerça atividade de 
consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível 
de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente de suas atribuições; b) refe-
rido exercício deve ser durante o exercício do cargo ou em situação na qual seja mantido o 
vínculo funcional; c) que haja poder de decisão sobre o interesse daquele que contratou ou 
almeja contratar na forma descrita no tipo legal; e d) dolo – o agente deve ter a consciência 
de que está se utilizando do cargo público para beneficiar terceiro de forma ilegal, violando 
o seu dever de imparcialidade e lealdade para com o poder público.

Dois pontos merecem destaque: primeiro, não se afigura possível, ou razoável, que o 
servidor peça licença ou férias para aceitar emprego ou comissão ou assessorar, pois con-
tinua existindo o vínculo com o ente público. Não pode o servidor ser um anfíbio,*1ou seja, 
durante um período é servidor público com poder decisório e em outro não (em licença 
prêmio ou sem remuneração, p. ex.) apenas para que possa atuar livremente. Esse tipo de 
situação encontra vedação nos princípios constitucionais da legalidade, da impessoalidade 
e da moralidade administrativa e, ainda, na própria regra do art. 9º, inciso VIII, da Lei de 
Improbidade, cuja finalidade é vedar esse tipo de situação.

Segundo, haverá ato de improbidade administrativa ainda que a atuação seja sem 
remuneração efetiva ou direta, já que em decorrência da atuação do agente poderá haver 
benefícios indiretos, o que basta para a tipificação legal. O que a lei veda é a atuação dupla 
do agente. Se houver vantagem econômica de qualquer natureza, restará violada a regra do 
inciso VIII do art. 9º da Lei de Improbidade.” (in: GAJARDONI, Fernando da Fonseca; 
CRUZ, Luana Pedrosa de Figueiredo; GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel; CERQUEIRA, 
Luiz Otávio Sequeira de; FAVRETO, Rogerio. Comentários à Lei de Improbidade Admi-
nistrativa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 121-123)

*1 “(...) O ministro-chefe da CGU, Jorge Hage, explica que as Convenções Internacionais contra a Corrup-
ção das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos (OEA), ambas ratificadas pelo Brasil, 
determinam aos países signatários que adotem medidas para prevenir situações em que o interesse pessoal 
do agente público influencia ou se sobrepõe ao interesse público, passando o servidor a utilizar-se do 
cargo, ou das informações privilegiadas que detém em razão de sua função, para obter vantagens para si 
ou para terceiros. (...)
‘Em tais condições, assume fundamental importância a atuação preventiva da administração no sentido 
de examinar, quando da análise dos pedidos de licença não remunerada, a compatibilidade da atividade 
que o servidor irá desempenhar, enquanto licenciado, com suas atribuições legais, deixando de deferi-los 
sempre que o exercício dessa atividade possa suscitar conflito de interesses, bem como, após a eventual 
concessão da licença, monitorar as atividades desempenhadas pelo servidor’, recomenda o ministro-chefe 
da CGU.” (página da Controladoria-Geral da União – www.cgu.gov.br – notícia de 17.06.2008)
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Nesse sentido, cito precedente do STF:
“SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE ENFERMEIRO. 

ART. 17, § 2º, DO ADCT/88. LICENÇA PARA TRATO DE INTERESSES PARTICULA-
RES. 1 – O fato de o servidor encontrar-se licenciado para tratar de interesses particulares 
não descaracteriza o seu vínculo jurídico, já que a referida licença somente é concedida a 
critério da administração e pelo prazo fixado em lei, podendo, inclusive, ser interrompida, 
a qualquer tempo, no interesse do serviço ou a pedido do servidor. 2 – A Corte de origem 
limitou-se a interpretar a norma constitucional de natureza transitória, fazendo-o de forma 
razoável, sem ampliar direito que a Carta concedeu, excepcionalmente, aos profissionais 
de saúde que estivessem em situação de acumulação à época de sua promulgação. Vale 
dizer, a norma especial contempla a acumulação e afasta a incidência da regra geral que 
manteve vedada a acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos tanto na ad-
ministração direta como na administração indireta ou fundacional (incs. XVI e XVII do 
art. 37). 3 – Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 180597, relator(a): Min. Ilmar 
Galvão, Primeira Turma, julgado em 18.11.1997, DJ 27.02.1998, PP-00018, Ement. VOL-
01900-03, PP-00621)

Mais recentemente, assim decidiu o TRF da 3ª Região:
“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SOCIEDADE EN-
TRE AUDITOR FISCAL APOSENTADO E OUTRO LICENCIADO. PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TRIBUTÁRIA E DEFESA ADMINISTRATIVA 
PERANTE A RECEITA FEDERAL. SERVIDOR APOSENTADO. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ATOS 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92 PRATI-
CADOS PELO SERVIDOR ATIVO. USO DE INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA PELO 
SERVIDOR APOSENTADO NÃO DEMONSTRADA. PENALIDADES. 1. O terceiro 
é litisconsorte necessário do agente público na ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa, de forma que ambos devem responder à lide, a teor do art. 3º da Lei nº 
8.429/92. 2. Segundo o art. 23, II, da Lei nº 8.429/92, as ações destinadas a levar a efeito 
as sanções nela previstas prescrevem dentro do prazo previsto em lei específica para faltas 
disciplinares puníveis com demissão. O art. 142, § 2º, da Lei nº 8.112/90, que prevê as 
faltas disciplinares puníveis com demissão dos servidores públicos, dispõe que o prazo 
prescricional será o mesmo da lei penal sempre que a infração disciplinar também carac-
terizar crime. Os fatos narrados, supostamente, caracterizam o crime capitulado no art. 
299, parágrafo único, do Código Penal, cujo prazo prescricional da pena máxima é de 12 
anos (art. 109, III, do CP). Assim, não ocorreu a prescrição na hipótese. 3. O art. 142, I 
e III, § 2º, da Lei Federal nº 8.112/90 dispõe que a ação disciplinar tem prazos variados 
de prescrição, sendo que o termo inicial é a data do conhecimento do fato (art. 142, § 1º), 
interrompendo-se pela instauração de sindicância ou processo disciplinar até a decisão 
final e recomeçando a partir do dia em que cessar a interrupção (art. 142, §§ 3º e 4º). Com 
base nesses marcos, também não ocorreu a prescrição no caso. 4. A licença para tratar 
de interesses particulares não rompe o vínculo entre o funcionário e a entidade a que 
ele pertence, de modo que ele não pode agir de forma contrária aos interesses públicos, 
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pois referida licença tem natureza temporária, tanto que ‘somente é concedida a crité-
rio da administração e pelo prazo fixado em lei, podendo, inclusive, ser interrompida, 
a qualquer tempo, no interesse do serviço ou a pedido do servidor’ (RE 180597-8/CE, 
STF, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 27.03.98, p. 18). 5. Ainda que em licença para tratar de 
interesses particulares, o servidor deve lealdade ao órgão para o qual trabalha, no caso, 
a Receita Federal, não podendo exercer atividade de assessoria e consultoria contrárias 
aos interesses desta, sob pena de incorrer na prática do ato de improbidade previsto no 
art. 11, caput, da Lei 8.429/92. 6. Não há como imputar ao servidor licenciado a prática 
ilícita prevista no art. 9º, incisos I e VII, pois que, ao prestar assessoria e consultoria a 
empresa privada, estava de licença do serviço público para tratar de interesses particulares, 
portanto fora do efetivo exercício do cargo, não configurando enriquecimento ilícito o 
pagamento pelos serviços prestados. Apenas não poderia fazê-lo contrariando interesses 
do próprio órgão para o qual devia lealdade. Ato ímprobo que resulta da violação do dever 
de lealdade. 7. A responsabilidade pelo descumprimento de dever de lealdade restringe-
se ao servidor ativo e não se comunica ao servidor aposentado, salvo se demonstrado 
que, além da violação do dito dever pelo servidor ativo, houve a prática de algum outro 
ilícito com o concurso ou o benefício do aposentado. Sem isso, não há suporte para a 
condenação do servidor aposentado. 8. A atividade de consultoria empresarial em matéria 
tributária para empresas com processos na Receita Federal não configura nenhum ilícito 
para o servidor aposentado daquele órgão. Na espécie dos autos, a ilicitude, no caso do 
réu aposentado, estaria no fato de fazer uso de informação privilegiada, o que não restou 
provado. Informações sobre o andamento de processo, disponíveis ao contribuinte ou 
ao seu procurador, em sistema informatizado, não configuram informação privilegiada. 
9. A aplicação das penalidades previstas na LIA deve ser razoável (adequada, sensata, 
coerente) e proporcional (compatível com a gravidade e a extensão do dano – material e 
moral) ao ato de improbidade praticado. A multa civil não tem natureza indenizatória, mas 
simplesmente punitiva, de modo que o julgador deve levar em consideração a gravidade 
do fato, considerando a natureza do cargo, as responsabilidades do agente, o elemento 
subjetivo, a forma de atuação e os reflexos do comportamento ímprobo na sociedade. 
Não incidência na espécie.” (Apelação 00330898720074013400, Desembargador Federal 
Tourinho Neto, TRF1 – Terceira Turma, e-DJF1 data: 29.02.2012, página: 444)

Quanto à análise do conjunto probatório, em especial a valoração da 
prova testemunhal, não vejo razões para alterar o trato alcançado pelo 
julgador de origem. A propósito, cito trecho da sentença proferida pelo 
magistrado a quo, do qual me utilizo como razões de decidir:

“No caso dos autos, é imputada ao réu a prática de advocacia administrativa e judicial 
contra o INSS em período no qual era ocupante do cargo público federal de agente admi-
nistrativo do INSS.

Foram anexadas à presente demanda as informações do Inquérito Civil nº 
1.29.010.000177/2014-27, do Processo Administrativo Disciplinar nº 35263.000324/2010-
11 e do seu Apenso nº 35263-001460/2011-18.

A atuação do réu SAMIR JOSÉ MENEGATT em causas contrárias aos interesses da 
autarquia previdenciária ocorreu no período de 03.10.2008 a 29.06.2012.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018 69

O réu ingressou no cargo de agente administrativo do INSS, por concurso público, em 
26.03.1980 (vide evento 3, PROCADM1, fl. 47), sendo que em 13.10.1993 foi aplicada 
pena de demissão após trâmite de processo administrativo disciplinar. Em sequência, o 
réu ajuizou ação judicial na qual obteve reconhecimento do direito à reintegração no cargo 
anteriormente ocupado, passando então a exercer suas atividades na Agência da Previdência 
Social de Frederico Westphalen/RS a partir de 03.10.2008.

Em 23.10.2008, o réu efetuou requerimento de licença para tratamento de interes-
ses particulares referindo como motivo ‘trabalhar em escritório de advocacia, atuando 
contra o Estado e a União, ou, em caso negativo, se poderei atuar juntamente com 
outra advogada fazendo somente a parte administrativa de INSS e ela fazendo a parte 
jurídica e eu atuando como advogado somente em outras áreas que não seja contra 
o INSS e contra a União’ (evento 1, PROCADM10, fl. 4). O pedido foi indeferido, 
restando esclarecido que não é permitido ao servidor público, mesmo que licenciado, 
atuar contra a Fazenda Pública, nem mesmo atuar administrativamente no INSS (evento 
1, PROCADM10, fl. 10).

Em 24.11.2008, o réu protocolou novo pedido de licença para tratar de interesses 
particulares, referindo necessidade de reorganizar a vida pessoal e profissional (evento 1, 
PROCADM10, fl. 16), tendo sido deferido em 26.11.2008 relativamente ao período de 
08.12.2008 a 08.12.2011 (evento 1, PROCADM10, fl. 21).

Em 06.10.2008, a chefe da APS de Frederico Westphalen apresentou manifestação acerca 
da fixação de lotação do servidor, informando que este possuía um dos maiores escritórios 
de advocacia do município, com inúmeros requerimentos de benefícios previdenciários em 
tramitação, não tendo revogado os mandatos (evento 1, PROCADM26, fl. 59). Igualmente, 
em 05.12.2008, houve esclarecimento de que foram recebidos mandatos em nome do réu 
após sua reintegração no serviço público (evento 1, PROCADM26, fl. 60). Posteriormente, 
em 20.08.2010, a chefe da APS de Frederico Westphalen referiu que estava recebendo 
denúncias de que o servidor estava advogando contra os interesses da autarquia (evento 1, 
PROCADM26, fl. 61).

Houve instauração de procedimento administrativo disciplinar (processo 
35263.000324/2010-11), no qual foi proferida decisão cassando a aposentadoria do servidor 
Samir José Menegatt por ter praticado a infração administrativa de atuar como procurador 
ou intermediário junto a repartições públicas (evento 3, PROCADM1, fl. 70).

Conforme já mencionado, posteriormente o réu obteve provimento judicial no Agravo 
de Instrumento nº 5004778-51.2015.404.0000 no qual foi determinado o restabelecimento 
da aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, até o julgamento definitivo da Ação 
Ordinária nº 5006485-94.2015.4.04.7100.

Esclarecidos os fatos ocorridos com o réu, passo a apreciar as provas trazidas aos autos.
Acerca de sua atuação na esfera administrativa no período em que foi reintegrado ao 

quadro de funcionários do INSS, é oportuno referir a existência de procurações as quais 
não tiveram seus poderes revogados:

– procuração firmada por Inelve Argenta Boniatti, datada de 08.10.2007, utilizada em 
08.10.2008 pelo escritório do réu (evento 1, PROCADM26, fls. 95-97);

– procuração de Aleida Dorigon Romitti, datada de 30.09.2008, utilizada em 14.01.2009 
pelo escritório do réu (evento 1, PROCADM27, fls. 91-95);



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 201870

– procuração de Ivan Zimm Junior, firmada no ano de 2008 (evento 1, PROCADM26, 
fl. 102);

– procuração de Vilson Lucas Maciel, do ano de 2008, utilizada em 29.10.2008 (evento 
1, PROCADM26, fls. 130-134);

– procuração de Alfonso Ribeiro, datada de 19.03.2008, utilizada em 02.01.2009 (evento 
1, PROCADM26, fls. 135-138);

– procuração de Alicia Marques Martins, firmada em 2008, utilizada em 03.10.2008 
(evento 1, PROCADM26, fls. 139-142);

– procuração de Noeli Zuge Mancke, datada de 02.10.2008, utilizada em 06.10.2008 
(evento 1, PROCADM19, fls. 3-6).

Igualmente, houve a constituição do réu como procurador dos seguintes litigantes 
perante o INSS em pleitos administrativos, no período em que já tinha sido reintegrado ao 
quadro de funcionários:

– procuração de Aldonor Botteng, datada de 05.11.2008 (evento 1, PROCADM26, fl. 
101);

– procuração de Hedo Schubert, firmada no ano de 2010 (evento 1, PROCADM26, fl. 89).
Mesmo que as duas procurações acima não tenham sido utilizadas, confirmam que o 

réu estava atuando na área previdenciária e atendendo clientes.
Os documentos abaixo relacionados comprovam a atuação do réu em juízo contra o 

INSS no período sob discussão:
– procuração de Maria Beatriz da Silva, datada de 15.12.2008, e demais documentos 

relativos ao processo nº 049/1.09.0000583-8 (evento 1, PROCADM28, fls. 60-156);
– procuração de Irene Maria Copceski, datada de 08.09.2008, e demais documentos do 

processo 049/1.09.0004908-8 (evento 2, PROCADM1, fls. 56-72);
– acórdão da Apelação Cível nº 0018539-55.2011.404.9999,  de Irene Maria Copceski, 

constando como advogado Samir José Menegatt, publicado em 27.04.2012 (evento 2, 
PROCADM1, fls. 59-64).

Foram também juntados diversos recibos relativos aos pagamentos efetuados por Ar-
nélio Hermann, com datas em 02, 03 e 05/2012, todos firmados pelo réu, constando como 
referentes a ‘despesas processo’ (evento 2, PROCADM1, fl. 17). O argumento de que 
seriam relativos ao trabalho exercido antes do impedimento do réu não restou comprovado, 
não tendo sido apresentado contrato no qual restasse consignado o pagamento posterior de 
trabalho administrativo de averbação de labor rural efetuado no ano de 2008.

Aqui é importante esclarecer a necessidade de revogação dos poderes do réu nas pro-
curações que possuía, pois estava impedido de atuar administrativamente ou judicialmente 
perante o INSS. Saliento que ele possuía formação jurídica ao tempo em que optou por manter 
seus poderes como procurador das partes, tendo sido inclusive advertido de tal impedimento 
no primeiro pedido de licença para tratamento de interesses particulares perante o INSS.

Quanto à segurada Janete Mossini Ritter, há procuração datada do ano de 2008, utilizada 
em 23.10.2008 (evento 1, PROCADM26, fl. 101), sendo que existe substabelecimento do 
réu, sem reserva de poderes, à advogada Aline Cocco (evento 1, PROCADM26, fl. 123). 
Porém, a segurada, em seu testemunho em juízo, referiu ter contratado os serviços do Dr. 
Samir, tendo combinado pagamento de valores com o réu e não tendo sido atendida pela 
advogada Aline (evento 212, VIDEO4). Portanto, em que pese haver o substabelecimento, 
constata-se que o réu manteve o atendimento à segurada, não tendo comunicado que estaria 
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passando seu atendimento para outra advogada.
Também há nos autos documentação indicando que o réu mantinha seu escritório de 

advocacia atuando em causas previdenciárias, tendo inclusive divulgado sua atuação em 
jornal do município:

– propagandas do escritório de advocacia constando nome do réu como advogado, cons-
tando em um deles descrição ‘Encaminhamentos de benefícios, causas cíveis, trabalhistas 
e previdenciárias’, bem como comunicando novo endereço (evento 1, PROCADM26, fls. 
18-20).

É oportuno mencionar que o mesmo anúncio que cita o encaminhamento de benefícios 
e atuação em causas previdenciárias informa a mudança de endereço, que ocorreu, segundo 
o réu, em momento em que já não mais estaria atuando na área previdenciária, no final do 
ano de 2009 (vide depoimento – evento 229, VIDEO5 a VIDEO7).

Tal constatação evidencia que o anúncio estava atualizado à realidade do escritório, 
não sendo repetição de anúncios antigos como alegou. Além do mais, não é crível que o 
réu não estivesse a par das divulgações de seu escritório de advocacia.

Também o réu prestou entrevistas em rádios locais orientando segurados e interessados 
acerca de seus direitos perante a autarquia previdenciária:

– notícia de 15.12.2009 referindo que o réu, na condição de ‘advogado previdencialista 
e trabalhista’, concedeu entrevista à Rádio Luz e Alegria de Frederico Westphalen, res-
pondendo a diversos ouvintes e esclarecendo dúvidas de pessoas que buscavam benefícios 
previdenciários (evento 1, PROCADM26, fl. 12-13);

– notícia referindo a concessão de entrevista pelo réu à Rádio Taquaruçu FM prestando 
esclarecimentos sobre benefícios previdenciários (evento 1, PROCADM26, fl. 17).

Constou ainda na matéria de 15.12.2009 acerca da entrevista prestada na Rádio Luz 
e Alegria a seguinte descrição da participação do réu naquele programa (evento 1, PRO-
CADM26, fl. 86):

‘O advogado previdencialista e trabalhista Samir Menegatt concedeu entrevista nesta 
terça-feira (15) ao programa Rádio Repórter da Rádio Luz e Alegria. Na oportunidade, Samir 
respondeu a diversas perguntas e esclareceu dúvidas de pessoas que pretendem buscar os 
benefícios previdenciários.

O advogado também falou sobre averbação de tempo de serviço na agricultura, mudanças 
no sistema previdenciário, novas regras para a aposentadoria, fator previdenciário, fator 
85/95 e perdas acumuladas por aposentados que ganham mais de um salário mínimo. O 
Dr. Samir Menegatt também ressaltou que as pessoas que têm tempo de agricultura, para 
fazer a averbação, devem fazê-lo com brevidade, pois a lei que garante esse direito pode 
sofrer modificações.’

Também a notícia juntada no evento 1, PROCADM26, fl. 87 menciona ‘Advogado 
esclarece dúvidas sobre mudanças no sistema previdenciário’, datada de 15.12.2009.

No mesmo sentido a reportagem juntada no evento 1, PROCADM26, fl. 92:
‘Samir Menegatt, conceituado advogado previdenciário com experiência de décadas no 

ramo, esteve na Rádio Taquaruçu FM, no último dia 29, tecendo importantes esclarecimentos 
sobre a questão previdenciária.

(...)
Menegatt atende sua clientela na rua do Comércio (...).’
Ainda a reportagem do Jornal Frederiquense de 21.03.2012, na qual o réu prestou diver-
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sos esclarecimentos acerca de matéria previdenciária na condição de advogado especialista 
na área (evento 1, PROCADM26, fl. 58).

A declaração juntada no evento 1, PROCADM3, fl. 78, da Rádio Luz e Alegria, confirma 
que o réu foi ouvido em programa de debate sobre direitos trabalhistas e previdenciários, 
em que pese mencionar que este não foi ouvido na condição de advogado.

É importante referir que a alegação de ter sido ouvido como treinador de futebol na 
rádio (evento 229, VIDEO5 a VIDEO7) não pode ser acatada pelo simples fato de não 
haver qualquer menção na matéria do jornal, bem como estar totalmente desvinculada das 
notícias documentalmente provadas nos autos.

No mesmo sentido da atuação do réu em causas previdenciárias, a placa de propaganda 
de seu escritório de advocacia, mencionando ‘encaminhamento de benefícios, causas cíveis, 
trabalhistas e previdenciárias’ (evento 3, PROCADM2, fls. 7-10).

A fim de esclarecer os fatos narrados na inicial, foram ouvidas testemunhas em juízo, 
as quais referiram: 

(...)
Analisando os testemunhos acima, constato que efetivamente restou confirmada a atuação 

do réu em procedimentos administrativos e judiciais contra a autarquia previdenciária no 
período em que esteve reintegrado aos quadros do INSS.

A testemunha Cezar Augusto Zancan inclusive referiu que a presença do réu no lado 
de fora da agência era constatada pelo fato de chegarem os segurados com as funcionárias 
do escritório e não possuírem toda a documentação, que era montada na hora, sendo muitas 
vezes trazidos documentos pelo réu na porta da agência, vindo a atrasar os atendimentos 
(evento 212, VIDEO7).

Saliento que não restam dúvidas de que o réu procurou atuar de forma dissimulada, não 
adentrando na agência do INSS e utilizando estagiárias, secretárias e colegas advogados 
para efetuarem todos os comparecimentos necessários na sede da autarquia.

Os próprios segurados confirmaram que eram atendidos pelo réu em seu escritório.
Da mesma forma as duas testemunhas da defesa que referiram terem sido representadas 

pela colega de escritório do réu, a advogada Aline Cocco, ainda assim referiram terem ido 
buscar atendimento do réu em um primeiro momento, e coincidentemente as duas testemu-
nhas em seguida foram atendidas pela Dra. Aline por dois anos e depois pelo Dr. Vinicius.

A constatação de atendimento pela advogada Aline Cocco e posteriormente pelo ad-
vogado Vinicius Luis Hermel confirma a alegação de que o réu possuía o escritório ativo 
contra a Previdência Social e, após desentendimento com a colega Aline, passou a utilizar 
os serviços do advogado Vinicius a fim de poder continuar atuando contra o INSS por 
interposta pessoa.

O réu, ouvido em juízo, referiu (evento 229, VIDEO5 a VIDEO7): 
(...)
Os esclarecimentos prestados pelo réu em juízo não são aptos a afastar a constatação 

de que efetivamente praticou atos de improbidade administrativa.
Não é crível que o requerido fosse por diversas vezes à agência da Previdência Social  

somente para entregar documentos pessoais tais como atestados médicos e guias de recolhi-
mento de INSS e não adentrasse nesta. Inexiste nos autos qualquer elemento que confirme 
tais alegações do réu. Em verdade, as testemunhas confirmam a presença do requerido na 
porta da agência para entregar documentos faltantes ao atendimento de clientes de seu 
escritório que iam requerer benefícios previdenciários.
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Igualmente, a prova documental e a testemunhal confirmam a atuação do requerido em 
causas previdenciárias durante todo o período de sua reintegração aos quadros do INSS, 
mantendo inclusive anúncios de seu escritório em jornal e prestando entrevistas em rádios 
locais como advogado que atuava na área previdenciária.

Quanto à segurada Noemi Urnau, havendo desentendimento entre o requerido e a 
advogada Aline Cocco quanto aos honorários que seriam devidos a cada um dos procura-
dores, foi ajuizada ação de consignação em pagamento pela cliente do escritório do réu, 
na qual foi proferida sentença determinando o pagamento de 70% dos honorários devidos 
ao advogado Samir e 30% à advogada Aline (evento 1, PROCADM4, fl. 53), fato o qual 
confirma o vínculo existente entre o réu e a advogada Aline Cocco até a data em que esta 
saiu de seu escritório. É importante aqui transcrever trecho da petição do réu na referida 
ação de consignação em pagamento (evento 1, PROCADM28, fl. 26):

‘Da relação existente entre os consignados
O consignado, a longa data, exercia sua atividade profissional no ramo da previdência 

social, com escritório estabelecido no local indicado na inicial, e, no decorrer do mês de 
junho de 2008, contratou a consignada para atuar em seu escritório, mediante o pagamento 
mensal de dois salários mínimos, mais a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) a ser 
calculada sobre os valores recebidos pelo consignado a título de parcelas atrasadas, isto 
é, nos benefícios obtidos em processos judiciais previdenciários (não incluídos os dois 
salários mínimos contratados com os clientes a título de cobertura de despesas diversas).’

A própria ocorrência policial registrada pelo réu esclarece que a advogada Aline Cocco 
atuava em parceria, recebendo uma porcentagem relativa aos processos (evento 1, PRO-
CADM28, fl. 45):

‘(...) ontem no horário acima sua parceira no escritório de advocacia, abaixo acusada, 
retirou sem autorização do comunicante aproximadamente cento e cinquenta processos em 
que foram solicitados por seus clientes os trabalhos advocatícios, nos quais davam como 
procuradores o comunicante e ela; (...) esclarece que os processos deram entrada no escritório 
do comunicante. Esclarece também que Aline não tem participação no escritório, apenas 
ganha percentagem relativa aos processos lá encaminhados. (...)’

Ainda a ‘Notícia de Apropriação Indébita’ perante a OAB firmada pelo réu e formulada 
contra Aline Cocco esclareceu a situação de seu escritório à época (evento 1, PROCAM28, 
fls. 46-47):

‘(...) Que, no início de agosto de 2007, a representada, na condição de parceira, passou 
a atuar no escritório do requerente, tendo ela a participação de 20% sobre os lucros a serem 
obtidos em processos movidos judicialmente contra o Instituto Nacional de Previdência 
Social – INSS.

(...)
Ocorre que, em data de 13.08.2009, sem o conhecimento e o consentimento do requeren-

te, na calada da noite, compareceu ela no escritório e, imotivada, injusta e unilateralmente, 
levou consigo aproximadamente 150 (cento e cinquenta) pastas contendo documentações 
diversas de interesse de clientes (...).

(...)
Ocorre que todos os referidos processos pertencem ao escritório, visto que decorrentes 

de feitos negados administrativamente, em sua maioria anteriores ao seu ingresso na par-
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ceria, nos quais ela encontra-se habilitada na condição de procuradora. Logo, nunca lhe 
pertenceram particularmente, ficando, assim, caracterizada a apropriação indébita.

A representada figura na condição de procuradora em todos os demais processos admi-
nistrativos que se encontram sob cuidados do escritório, os quais deverão ser substabelecidos 
a profissional a ser indicado pelo requerente.

(...)
Pior, a representada, objetivando tirar proveito da situação, está mantendo contato com 

os clientes informando que não mais trabalha com o requerente e que qualquer assunto 
que diga respeito a seus interesses deverá ser mantido na pessoa dela, caracterizando total 
deslealdade profissional.

(...)’
Dos termos acima extrai-se que o réu efetivamente era o responsável pelos processos 

que tramitavam em seu escritório, utilizando-se dos serviços da advogada Aline Cocco 
exclusivamente para poder continuar atuando em causas previdenciárias.

A alegação de que todas as provas documentais e testemunhais são oriundas de severa 
perseguição que tem sofrido por ser conhecido advogado da área previdenciária não se 
sustenta, pois os elementos trazidos aos autos indicam que manteve sim sua atuação contra 
o INSS no período em que era funcionário vinculado à instituição.

No mesmo sentido da prova produzida em juízo, é oportuno referir que as testemunhas 
ouvidas no processo administrativo nº 35236.000324/2010-11 referiram a atuação do réu 
como advogado da área previdenciária mesmo no período de sua reintegração aos quadros 
do INSS.

Cito alguns trechos de testemunhos prestados na esfera administrativa:
Márcia Ângela Filter da Silva (evento 1, PROCADM27, fls. 98-102):
‘(...) o memorando não foi no intuito de perseguição ao servidor, existia uma cobrança 

externa diretamente à Chefia, por parte dos outros advogados, que questionavam o fato de 
haver um servidor em licença que estava atuando na área e a previdência nada fazia, e a 
depoente, na qualidade de chefe, levou o fato ao conhecimento de seu superior. (...)’

Angélica da Silva Gnoatto (evento 1, PROCADM27, fls. 109-111):
‘(...) por várias vezes ouviu comentários dos segurados, os quais, na fase de recurso ou 

informações gerais, vinham obter informações do andamento do processo, reclamando que o 
seu advogado não tinha passado, e, quando questionados quem era o advogado, respondiam 
que era o Samir, não recordando os nomes dos segurados. (...)’

Hanele Haedi Germendorff Radaelli (evento 1, PROCADM27, fls.112-114):
‘(...) ouvia com frequência dos segurados que iam ou já tinham procurado o Dr. Samir, 

isso ocorreu após a reintegração do servidor Samir (...).’
Cesar Augusto Zancan (evento 1, PROCADM27, fls. 115-117):
‘(...) ouviu comentários de segurados de que o Samir havia falado da possibilidade de 

averbação de tempo rural, porém não recorda os nomes dos segurados (...).’
Noemi Urnau (evento 2, PROCADM1, fls. 8-9):
‘(...) foi pessoalmente com seu esposo ao escritório em que o Dr. Samir trabalhava, 

na cidade de Tenente Portela, onde foram entregues documentos (...) assinou procuração 
e contrato (...).

(...) quando o Dr. Samir começou a atender em Três Passos, em seu próprio escritório, 
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a depoente recorda que assinou uma outra procuração em que também outorgava poderes 
à Dra. Aline. (...) a depoente queria saber como iria ficar o pagamento dos honorários, foi 
quando a Dra. Aline lhe informou que deveriam ser pagos 25% para ela e 25% para o Dr. 
Samir. Nesse mesmo período, o Dr. Samir procurou a depoente para informar que o acerto 
seria com ele e que ele iria acertar com a Aline depois, e que esse acerto deveria ser feito 
em Frederico. (...)’

Arnélio Hermann (evento 2, PROCADM1, fls. 12-13):
‘(...) conhece desde 2009 (...).
(...) foi procurar o escritório de advocacia Samir Menegatt por sua espontânea vontade 

(...).
(...) já estava fechando seu tempo de serviço para sua aposentadoria e foi procurar o 

escritório para ver se já tinha o tempo, no qual foi atendido pela secretária Adriana, que a 
secretária passou para o Samir, que efetuou os cálculos, que nesse primeiro momento não 
fechou negócio. Que aproximadamente depois de 3 a 4 meses assinou um contrato com o 
escritório, não recordando os nomes que estavam no contrato, que não tem cópia do referido 
documento, que contato era somente com Samir. (...)’

Edegar Tur (evento 3, PROCADM6, fls. 12-13):
‘(...) presta serviço de vigilância na APS desde 28.01.2011. (...) o conhece do escritório 

deste, que fica na esquina da rua acima da APS, e, quando ele vinha até a porta da APS, 
era para entregar algum papel para a sua secretária, que já se encontrava no interior da 
agência. Que ele não entrava na agência. (...) a vinda do Samir na APS não era frequente, 
tinha semana que vinha, tinha semana que não. (...)’

Mesmo as testemunhas que referiram na seara administrativa atendimento pela advogada 
Aline confirmam que buscaram o escritório de advocacia do Dr. Samir e que lá foram atendi-
das pela advogada, bem como lá efetuaram entrega de documentos e pagamentos de valores:

Amália de Vargas Silva (evento 2, PROCADM1, fls. 19-20):
‘(...) no ano de 2008, a depoente estava querendo se aposentar e por espontânea vontade 

foi até o escritório de advocacia do Dr. Samir, para obter informações com relação a sua 
aposentadoria, quando foi atendida pelo Samir, que informou à depoente que não estava 
atuando nessa área, passando a depoente a falar com a Aline (...) entregou os originais e 
cópias dos documentos no INSS para dar entrada em sua aposentadoria, e tempos depois 
pegou os originais de volta no escritório de advocacia do Samir. (...)’

Lourdes Boscadin (evento 2, PROCADM1, fls. 22-23):
‘(...) os funcionários da loja comentavam que o escritório do Samir fazia aposentadoria. 

Que a depoente levou a documentação no escritório e foi atendida por Carina; que, quando 
chegou no escritório, ficou sabendo pela Carina e pela Aline que o Samir não trabalhava na 
área previdenciária. (...) foi acertado que a depoente teria que pagar seis salários mínimos; 
que, dentro do período que aposentou, pagou parcelado, não lembrando o número de par-
celas, tinha mês que pagava mais e mês que pagava menos; que anotava os pagamentos em 
uma caderneta para controle; que a Carina anotava os recebimentos desses pagamentos em 
uma caderneta no escritório. Que a depoente nunca recebeu nem assinou qualquer recibo 
referente aos serviços prestados pelo escritório de advocacia Samir José Menegatt (...).’

Sendo assim, todo o contexto probatório evidencia que o réu, mesmo no período em 
que foi reintegrado aos quadros do INSS, manteve sua atuação em causas administrativas 
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e judiciais utilizando-se de interpostas pessoas. Restou claro que o requerido, após obter 
judicialmente sua reintegração aos quadros do INSS, não quis abrir mão da clientela que 
possuía no escritório de causas previdenciárias, bem como quis manter o vínculo com o 
INSS no intuito de obter aposentadoria perante a instituição. Nesse contexto, optou por 
manter sua atuação de forma dissimulada no período necessário para obter a aposentadoria 
junto ao INSS.

Tal conduta do requerido configurou ato de improbidade administrativa previsto no 
artigo 11 da Lei nº 8.429/92:

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

(...)’
Isso porque atuou representando pessoas que possuíam interesse em obter benefícios 

previdenciários, prestando orientação e efetuando requerimentos de benefícios por inter-
postas pessoas (estagiária, secretária e advogados) perante o INSS e em juízo.

Ao agir dessa forma, estando vinculado aos quadros do INSS, seja no período em que 
laborou, seja no período de licença saúde ou no período de licença interesse, violou seu 
dever de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade à instituição.

Sendo assim, comprovados estão os atos de improbidade administrativa.”

Não foram trazidos aos autos quaisquer argumentos ou elementos 
de prova capazes de afastar as conclusões acima. Primeiramente, a 
afirmativa de que os testemunhos estariam viciados por haver hostilidade 
entre testemunhas e o réu não foi jamais demonstrada, tendo em vista 
que o conteúdo dos depoimentos prestados condiz com a totalidade dos 
elementos constantes dos autos. Em segundo lugar, a prova testemunhal 
não foi o único fundamento para a condenação do réu, tendo havido 
extensa produção probatória apontando de forma cristalina para a 
conclusão de que houve a prática de atos de improbidade administrativa.

Feitas tais reflexões, tenho que deve ser mantida a condenação do réu 
Samir José Menegatt pela prática de atos de improbidade administrativa 
previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92.

2.2. Das penas pela prática de atos de improbidade administrativa
Quanto à aplicação das penas, conforme o art. 12, III, da Lei nº 

8.429/92, assim decidiu o juízo a quo:
“Não tendo sido objeto do presente feito a apuração dos danos ao erário, deixo de aplicar 

a referida penalidade de ressarcimento.
Deve ser aplicada a perda da função pública desde a data de sua reintegração aos quadros 

do INSS, uma vez que restou comprovada sua atuação ímproba desde tal data (03.10.2008), 
com o consequente cancelamento de sua aposentadoria.
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Quanto à sanção de multa civil, prevê o artigo 12, III, o limite como sendo até cem 
vezes o valor da remuneração percebida pelo agente.

É importante referir que a multa prevista na Lei de Improbidade não tem natureza 
indenizatória, mas sim punitiva. Isso significa que a multa deve ser quantificada com base 
na gravidade/reprovabilidade dos fatos, cotejada, evidentemente, com as condições de 
riqueza do demandado.

As condutas praticadas pelo réu na sua atuação em causas previdenciárias contra o ente 
empregador por mais de três anos consecutivos ensejam, assim, aplicação de multa civil ora 
fixada em montante equivalente a 80 (oitenta) vezes o valor da última remuneração perce-
bida pelo agente em maio de 2012, mês anterior à sua aposentadoria. Tal montante deverá 
ser atualizado a contar da referida data (05/2012) até o efetivo pagamento pela variação do 
IPCA-E e acrescido de juros de mora de 12% ao ano, a contar da citação.

Igualmente, considerando a gravidade da situação posta nos autos, deve ser aplicada a 
pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, assim como a proibição 
de contratar com o poder púbico ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, 
pelo prazo de 3 (três) anos.”

Alega o apelante que a sentença não teria fundamentado a aplicação 
das penalidades e que não seria possível a pena de cassação de sua 
aposentadoria.

Inicialmente, é constitucional a imposição da penalidade de cassação 
da aposentadoria por prática de ato de improbidade administrativa. A 
propósito, vejam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-POLICIAL RODO-
VIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO 
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DEMISSÃO. ENQUADRAMENTO EM 
INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. CASSAÇÃO DA APO-
SENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA 
COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO 
DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAOR-
DINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.05.2014. 1. O entendimento 
adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge 
da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo 
diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que 
torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento 
do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar 
os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não 
provido.” (ARE 866.877 AgR, relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 
25.08.2015, Acórdão Eletrônico, DJe-178 divulg. 09.09.2015, public. 10.09.2015)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRA-
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TIVO DISCIPLINAR. ANALISTA TRIBUTÁRIO DA RECEITA FEDERAL. PENA 
DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE 
MACULAR A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. 
1. Consoante a mais recente jurisprudência desta Corte, a consumação do ato atacado na 
impetração preventiva não implica a perda de objeto da ação mandamental. 2. Reconhe-
cimento parcial de litispendência, considerando a impetração de outros dois mandados de 
segurança que versam sobre suposta ilegalidade da instauração do procedimento disciplinar 
a partir de documento denominado ‘RELATÓRIO RESERVADO’, elaborado por servidor 
tido como suspeito, bem como sobre o alegado cerceamento de defesa durante a tramitação 
do incidente de sanidade mental. 3. Possibilidade de análise dos demais aspectos formais 
do procedimento disciplinar, suscitados como causa de pedir somente nesta ação manda-
mental, vedado o exame das matérias já deduzidas e analisadas em demandas anteriores. 
4. Inexistência de provas da falta de isenção dos membros da comissão disciplinar, não 
constituindo o mandado de segurança via adequada para a análise pormenorizada da questão, 
dada a necessidade de dilação probatória. 5. A declaração de possíveis nulidades no processo 
administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de 
nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor. 6. 
O mandado de segurança não constitui via adequada para o reexame das provas produzidas 
em processo administrativo disciplinar, tampouco para a revisão do juízo de valor que a 
autoridade administrativa faz sobre elas. 7. Compreendida a conduta do impetrante nas 
disposições dos arts. 117, IX, e 132, IV, da Lei nº 8.112/1990 – valer-se do cargo para 
lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, e 
prática de improbidade administrativa –, inexiste para o administrador discricionariedade 
a autorizar a aplicação de pena diversa da demissão ou da cassação de aposentadoria. 8. 
Segurança denegada.” (MS 200802755886, Rogerio Schietti Cruz, STJ – Terceira Seção, 
DJE data: 04.03.2016)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA 
INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE 
CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 117, IX, C/C ART. 132, IV E XIII, DA LEI 
8.112/1990. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTAGEM RECÍPROCA 
DO TEMPO DE SERVIÇO. INTELIGÊNCIA DO ART. 201, § 9º, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende o impetrante, ex-auditor fiscal da 
Receita Federal do Brasil, a concessão da segurança para anular o ato coator que cassou 
a sua aposentadoria por invalidez, em razão da prática de infração disciplinar tipificada 
no art. 132, inc. IV (‘improbidade administrativa’), da Lei 8.112/1990, ao fundamento da 
inconstitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria. 2. É firme o entendimento no 
âmbito do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça no sentido da 
constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista nos arts. 127, IV, e 
134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício 
previdenciário. 3. Precedentes: MS 23.299/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal 
Pleno do STF, julgado em 06.03.2002, DJ 12.04.2002; AgR no MS 23.219/RS, rel. Min. 
Eros Grau, Tribunal Pleno do STF, julgado em 30.06.2005, DJ 19.08.2005; AgR na STA 
729/SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno do STF, julgado em 
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28.05.2015, DJe 22.06.2015; AgR no ARE 866.877/RJ, rel. Min. Rosa Weber, Primeira 
Turma do STF, julgado em 25.08.2015, DJe 09.09.2015; MS 20.936/DF, rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Primeira Seção do STJ, julgado em 12.08.2015, DJe 14.09.2015; MS 
17.537/DF, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, rel. p/ acórdão Ministro Mauro Campbell 
Marques, Primeira Seção do STJ, julgado em 11.03.2015, DJe 09.06.2015; MS 13.074/
DF, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção do STJ, julgado em 27.05.2015, 
DJe 02.06.2015. 4. Nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal, ‘para efeito de 
aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administra-
ção pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de 
previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’. 
5. Segurança denegada.” (MS 201303222080, Mauro Campbell Marques, STJ – Primeira 
Seção, DJE data: 03.03.2016)

O apelante manifesta inconformismo genérico contra as penas 
aplicadas. Diante da ausência da demonstração da desproporcionalidade 
das sanções impostas, mantenho as penas aplicadas, por entender 
que os ditames da sentença se mostram suficientes e proporcionais à 
reprovação que o ato merece.

Conclusão

Afastadas as preliminares de conexão com a Ação Ordinária nº 
5006485-94.2015.404.7100/RS, inépcia da inicial, prescrição e nulidade 
no julgamento de embargos de declaração. Mantidas a condenação do réu 
Samir José Menegatt pela prática de atos de improbidade administrativa 
previstos no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 e as penas aplicadas.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
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APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA                                                  
Nº 5009550-56.2013.4.04.7104/RS

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

Apelante: União – Advocacia-Geral da União (Ré)
Apelado: Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Máquinas, 

Implementos e Peças Agrícolas, Tratores e Motores de Passo Fundo (Autor)
Advogado: Dr. Lauro Wagner Magnago

Advogada: Dra. Juliane Dejanira de Almeida Durão

EMENTA

Administrativo. Registro sindical. Dissociação. Previsão legal. 
Art. 571 da CLT. Inocorrência de violação ao princípio da unicidade 
sindical. Manutenção da sentença.

O art. 571 da CLT permite a formação de sindicatos específicos por 
dissociação, ou seja, a formação de um novo sindicato para representação 
de categorias específicas, antes aglutinadas em uma única entidade mais 
abrangente. O princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8º, II, da 
CF/88, não impede o desmembramento ou a dissociação do sindicato 
mais antigo. Precedentes dos tribunais.

ACÓRDÃO

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

Porto Alegre, 08 de novembro de 2017.
Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Trata-
se de ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas 
Indústrias de Máquinas, Implementos e Peças Agrícolas, Tratores e 
Motores de Passo Fundo contra a União – Advocacia-Geral da União, 
objetivando a concessão do registro sindical.
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Devidamente processados os autos, sobreveio sentença cujo 
dispositivo foi assim redigido:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, extinguindo o 
feito com resolução de mérito (artigo 269, I, CPC) para os efeitos de condenar a UNIÃO 
a conceder o competente registro sindical à parte-autora, nos termos da fundamentação, 
comprovando-o nos autos no prazo de 30 (trinta) dias da intimação da presente sentença, 
considerando a antecipação dos efeitos da tutela deferida. Condeno a União ao ressarcimen-
to das custas processuais adiantadas (evento 06), bem como ao pagamento de honorários 
advocatícios em favor dos procuradores da parte-autora, verba que fixo em 15% do valor 
atribuído à causa, a ser corrigido pelo IPCA desde a data do ajuizamento da ação até o 
trânsito em julgado e, a partir de então, pelo IPCA acrescido dos juros da poupança (Lei 
nº 11.960/09).

IV – Disposições finais
Submeto esta sentença a reexame necessário. Sentença publicada e registrada eletro-

nicamente. Intimem-se.”

Apelou a União sustentando que
“não é o caso da entidade autora que pretende patrocinar uma representação de trabalhadores 
em razão da especificidade do produto que a empresa empregadora comercializa ou produz, 
embora pertençam seus empregados a uma mesma categoria profissional que outros empre-
gados de outras empresas que produzem e comercializam produtos diversos, representados 
já por outra entidade sindical. O norte é sempre este: um novo sindicato somente é admis-
sível para abrigar categoria diversa. A entidade autora não representa categoria diversa.”

Requereu, pois, a reforma integral da sentença.
Com as contrarrazões, vieram os autos para julgamento.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: A 
judiciosa sentença prolatada pelo Juiz Federal Bruno Polgati Diehl está 
assim redigida:

“(...)
(b) Mérito
(b.1) Do registro sindical. Do princípio da unidade sindical
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Máquinas, Implementos e Peças Agrí-

colas, Tratores e Motores de Passo Fundo objetiva provimento jurisdicional que condene a 
ré a lhe conceder o competente registro sindical, o qual foi arquivado administrativamen-
te, com fundamento no inciso I do artigo 5º da Portaria 186/08 (‘I – não caracterização 
de categoria econômica ou profissional para fins de organização sindical, nos termos da 
legislação pertinente’).
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De acordo com o item 16 da Nota Técnica nº 695/2011/DICNES/CGRS/SRT (evento 
01, PARECERTEC5), a justificativa do arquivamento foi a seguinte:

‘O regramento constitucional, em seu art. 8º, desenhou o ‘princípio da liberdade sindi-
cal’ e da ‘unicidade sindical’, o qual, aglutinado com o art. 511 da Consolidação das Leis 
Trabalhistas, estabelece que a organização sindical no setor privado seja exercida exclusi-
vamente por categoria profissional ou econômica e dentro de uma base territorial mínima 
municipal, sem embargo de qualquer controle estatal, exigindo-se, apenas, o registro no 
órgão competente.

Diante desse quadro, não se permite o fracionamento de categorias profissionais ou 
econômicas por empresas ou órgãos específicos; o que fica constatado na forma como a 
entidade sindical em questão se apresenta definindo a categoria como dos trabalhadores 
nas indústrias de máquinas, implementos e peças agrícolas, tratores e motores; fracionando 
a categoria dos metalúrgicos.

Por esses termos, a admissão de representação sindical nos moldes pleiteados pelo 
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Máquinas, Implementos e Peças Agrícolas, 
Tratores e Motores de Passo Fundo/RS seria o mesmo que permitir o fracionamento da 
categoria dos metalúrgicos ou por produtos, como ocorre nos sindicatos do comércio. 
Da mesma forma que não se permite a representação sindical fracionada por empresa ou 
órgão, também não se admite a representação fracionada de atividades, uma vez que são 
componentes de um todo no qual se inserem indistintamente.’

A parte-autora apresentou recurso no âmbito administrativo, o qual foi afastado pela 
NOTA TÉCNICA Nº 0190/2012/CGRS/SRT/MTE (evento 01, PARECERTEC6), de acordo 
com os seguintes fundamentos:

‘[...]
A CF/88, em seu art. 8º, admitiu a livre associação sindical, vedando a interferência do 

poder público, ressalvado o registro em órgão competente:
‘Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado 

o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical;

II – é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, re-
presentativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será 
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área 
de um Município;’

O inciso I do artigo 8º da CF veda expressamente a intervenção do Estado na organização 
sindical, competindo ao poder público, no entanto, a incumbência de registrar as entidades 
organizadas conforme os parâmetros fixados pela Constituição, ou seja, observando o 
princípio da unidade sindical. Tal incumbência foi conferida ao Ministério do Trabalho e 
Emprego, conforme entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal, consubstanciado 
na Súmula 677.

Além do inciso I do art. 8º da CF, é fio condutor dos processos de registro sindical a 
observância dos artigos 511 e seguintes, que trazem parâmetros de organização por catego-
ria. Portanto, a atividade (econômica ou profissional) exercida é o elemento caracterizador 
da categoria, e não em razão do modo pelo qual a atividade se organiza. Assim, é vedada 
a divisão e/ou o fracionamento de categoria, por exemplo, pelos critérios: por empresa ou 
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órgão específico, por profissão ou carreira específica ou por tipo de produto. Tais hipóte-
ses somente são admitidas ante a adição de regulamento específico (lei, decreto, plano de 
carreira) regulando a chamada ‘categoria diferenciada’, nos moldes estabelecidos no § 3º 
do artigo 511 da CLT.

Cabe esclarecer também que o art. 511, § 4º, da CLT prescreve que o ‘grupo de pes-
soas com a pretensão de organizar-se em sindicato deve guardar similaridade, conexidade 
ou identidade na atividade econômica exercida, o que cria uma solidariedade de interesse 
entre seus componentes’. E, por ser a representação sindical unicamente por categoria e 
dentro de uma base territorial mínima, é vedada a criação de sindicatos por empresas ou o 
fracionamento de categoria.

Todavia, adentrando na análise do processo, constata-se que, ao requerer a representação 
da categoria dos ‘trabalhadores que laboram nas indústrias de máquinas, implementos e 
peças agrícolas, tratores e motores’, a entidade está realizando diferenciação por produto, 
não sendo possível a organização destes em sindicato, fato que contraria o art. 8º, II, da 
Constituição Federal, para a qual a representação sindical é exercida por categoria profis-
sional ou econômica, e não pelo modo como a atividade se organiza.

Não há distinção relevante entre a atividade exercida pelos trabalhadores que executam 
suas tarefas em indústrias de máquinas, implementos e peças agrícolas, tratores e motores 
e a que é desempenhada pelos empregados que atuam nas indústrias de máquinas. A sim-
ples especificidade do produto destinado a determinado setor não atende à diferenciação 
que deveria haver para que se supusesse se tratar de categorias distintas, possibilitando o 
surgimento da referida entidade sindical.

Portanto, tendo em vista que o interessado pretende representar a categoria profissional 
dos trabalhadores que laboram nas indústrias de máquinas, implementos agrícolas, tratores 
e motores, encontro subsídios para afirmar que a categoria pretendida contraria o disposto 
nos conceitos presentes nos §§ 1º e 2º do art. 511 da Consolidação das Leis do Trabalho.

Com fundamento na legislação vigente (art. 5º da Portaria 186/2008, inciso I – não 
caracterização de categoria econômica ou profissional para fins de organização sindical), é 
sugerido o arquivamento da solicitação de registro sindical devido à representação pleiteada 
não atender aos requisitos previstos no art. 511, § 1º e § 2º, da CLT, que sedimenta a definição 
legal de categoria, evidenciando-se ainda que a categoria do requerente fere o art. 8º da CF, 
que resguarda a unicidade sindical no país por categoria, pois é considerada fracionamento 
da categoria dos trabalhadores nas indústrias metalúrgica, mecânica e de material elétrico.

III – Conclusão
Dessa forma, por não cumprir as exigências da portaria em vigor, o processo de pedido 

de registro sindical encontra-se inepto, razão pela qual proponho a manutenção do arquiva-
mento do Pedido de Registro Sindical nº 46218.16693/2009-54, de interesse do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias de Máquinas, Implementos e Peças Agrícolas, Tratores 
e Motores de Passo Fundo, com fundamento no artigo 5º, inciso I, da Portaria 186/2008, 
uma vez que não houve erro material deste órgão.’

A criação de sindicatos está prevista no artigo 8º da Constituição Federal de 1988: ‘É 
livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: [...]’. A liberdade sindical 
é uma forma específica de liberdade de associação insculpida no artigo 5º, XVII, do texto 
constitucional: ‘É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar’.
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Dispõe o artigo 8º, inciso I, da Constituição Federal de 1988 que ‘a lei não poderá exigir 
autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão com-
petente, vedado ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical’.

O inciso II do mesmo dispositivo diz que ‘é vedada a criação de mais de uma organiza-
ção sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na 
mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, 
não podendo ser inferior à área de um Município’.

Logo, de acordo com o texto constitucional, a interferência estatal na liberdade sindical 
é restrita à observância do registro no órgão competente e da unicidade sindical, havendo 
vedação de mais de uma organização sindical de mesmo grau, na mesma base territorial.

Ou seja, a opção do constituinte brasileiro pela unicidade como modelo sindical apre-
senta a base territorial e a categoria representada como sendo os limites para a atuação de 
cada sindicato.

No caso em exame, o autor, que representa uma categoria mais específica – trabalha-
dores que laboram nas indústrias de máquinas, implementos e peças agrícolas, tratores e 
motores de Passo Fundo –, é entidade sindical dissociada do sindicato mais abrangente 
– Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Passo Fundo.

O fracionamento sindical pode ser objetivo ou subjetivo. O primeiro consiste na divi-
são de um sindicato, já constituído em uma base territorial maior, em vários sindicatos da 
mesma categoria, até o limite territorial de um município. Já o fracionamento subjetivo – 
caso dos autos – surge à medida que se vão especializando as categorias de empregados e 
empregadores que, aparentemente, fazem parte do mesmo ramo de atividade.

O desmembramento sindical, na forma de fracionamento subjetivo, é a constituição de 
um sindicato por uma categoria econômica ou por categorias profissionais idênticas, simi-
lares ou conexas, que integram um sindicato geral, retirando deste a sua representatividade.

Portanto, na ocorrência de concentração – quando o sindicato abrange várias cate-
gorias, similares ou conexas –, é facultada a dissociação ou o desmembramento, a teor do 
que dispõe o artigo 571, caput, da CLT:

‘Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo 
único do artigo anterior poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato 
específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, 
ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente.’

Nesse caso, o desmembramento dar-se-á em razão da própria representatividade, na 
medida em que determinada atividade se torne de tal forma específica que propicie aos 
trabalhadores o desejo de se constituírem em sindicato mais específico, podendo haver tal 
desmembramento mesmo no âmbito do município-sede do sindicato anterior.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à possibilidade de 
desmembramento, ressalvada, no entanto, a necessidade de formalização do desejo de 
desmembrar-se e a subsequente criação de uma nova entidade sindical:

‘EMENTA: I. Sindicato: unicidade e desmembramento. 1. O princípio da unicidade 
sindical (CF, art. 8º, II, da Constituição) não garante por si só ao sindicato a intangibilidade 
de sua base territorial: ao contrário, a jurisprudência do STF está consolidada no sentido da 
legitimidade constitucional do desmembramento territorial de um sindicato para constituir 
outro, por deliberação dos partícipes da fundação deste, desde que o território de ambos 
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não se reduza a área inferior à de um município (v.g., MS 21.080, Rezek, DJ 01.10.93; RE 
191.231, Pertence, DJ 06.08.99; RE 153.534, Velloso, DJ 11.06.99; AgRgRE 207.910, Mau-
rício, DJ 04.12.98; RE 207.780, Galvão, DJ 17.10.97; RE 180.222, Galvão, DJ 29.08.00). 2. 
No caso, o Tribunal a quo assentou que não houve superposição sindical total, mas apenas 
um desmembramento que originou novas organizações sindicais regionais cuja área de 
atuação é menor do que a do agravante, o que não ofende a garantia constitucional da 
unicidade. II. Recurso extraordinário: descabimento: ausência de prequestionamento do 
art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal: incidência das Súmulas 282 e 356.’ [Ag. Reg. 
no RE 154.250, Primeira Turma, relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJE 08.06.2007]

‘UNICIDADE SINDICAL MITIGADA – CATEGORIA – SEGMENTOS AGRU-
PADOS –DESMEMBRAMENTO – VIABILIDADE – ARTIGOS 5º, INCISO XVII, 8º, 
INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 570, PARÁGRAFO ÚNICO, E 571 DA 
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – RECEPÇÃO. A liberdade de associação, 
observada, relativamente às entidades sindicais, a base territorial mínima – a área de um 
município –, é predicado do Estado Democrático de Direito. Recepção da Consolidação 
das Leis do Trabalho pela Carta da República de 1988, no que viabilizados o agrupamento 
de atividades profissionais e a dissociação, visando a formar sindicato específico.’ [RMS 
24.069, Primeira Turma, Ministro Marco Aurélio, DJ 24.06.2005]

No caso, o sindicato autor dissociou-se do sindicato gênero – Sindicato dos Trabalha-
dores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Passo Fundo –, 
para fins de criação de um sindicato que tem uma esfera de abrangência profissional menor, 
representando uma categoria mais específica – trabalhadores que laboram nas indústrias de 
máquinas, implementos e peças agrícolas, tratores e motores de Passo Fundo.

Na ata da fundação do sindicato, da aprovação do estatuto e da eleição da diretoria, 
com a presença dos trabalhadores da categoria de máquinas agrícolas (ATA4, evento 01), 
deliberou-se ‘[...] que a parcela da diretoria dos metalúrgicos que é das máquinas agríco-
las resolveu convocar a presente assembleia e propor a fundação do sindicato, para que 
seja um sindicato autêntico e de defesa dos trabalhadores, não atrelado aos patrões e que 
trabalhe junte com o Sindicato dos Metalúrgicos, ainda que sendo uma nova entidade’, 
destacando-se ‘a necessidade da criação de um sindicato voltado para a categoria do ramo 
de máquinas agrícolas, como forma de participação mais direta dos abrangidos junto à en-
tidade sindical’. Em um total de 119 votantes, 114 foram favoráveis e 5 contrários, sendo 
aprovada a fundação do sindicato.

O sindicato foi registrado no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas em 30.09.2008, 
sob o nº 10.382.981/0001-32 (COMP3, evento 01).

É verdade que a Constituição vedou a criação de mais de uma organização sindical, 
representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, mas, ao 
mesmo tempo, conferiu aos trabalhadores ou empregadores o direito de definir esta base 
territorial.

O próprio legislador constitucional assegurou que ninguém pode ser obrigado a filiar-
se a um sindicato ou nele permanecer contra a sua vontade (art. 5º, XX) e conferiu aos 
próprios trabalhadores ou empregadores interessados o poder de definir a base territorial 
do sindicato, que não pode ser inferior à área de um município.

Da mesma forma, a própria CLT, em seu artigo 570, permite a constituição de sindica-
tos por categorias econômicas ou profissionais, específicas, similares ou conexas e, como 
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já visto alhures, garante a qualquer delas o direito de dissociar-se da organização sindical 
(artigo 571).

Estabelecem, ainda, o artigo 511 da CLT e seus parágrafos:
‘Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação dos seus 

interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como empregadores, empregados, 
agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, exerçam, respectivamente, a 
mesma atividade ou profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.

§ 1º A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem atividades idênticas, 
similares ou conexas constitue o vínculo social básico que se denomina categoria econômica.

§ 2º A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho em comum, em 
situação de emprego na mesma atividade econômica ou em atividades econômicas similares 
ou conexas, compõe a expressão social elementar compreendida como categoria profissional.

§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exerçam 
profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em con-
sequência de condições de vida singulares. (Vide Lei nº 12.998, de 2014)

§ 4º Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as dimensões dentro 
das quais a categoria econômica ou profissional é homogênea e a associação é natural.’

Ora, no caso concreto, os trabalhadores do sindicato-autor representam uma categoria 
profissional e econômica específica – trabalhadores da categoria de máquinas agrícolas. 
Exercem eles atividades similares e existe entre eles a solidariedade de interesses, e, se 
representam categoria econômica ou profissional específica – indústrias de máquinas, 
implementos e peças agrícolas, tratores e motores de Passo Fundo –, podem dissociar-se e 
sindicalizar-se, sem que isso viole o princípio da unidade sindical.

Com efeito, a unidade sindical busca, por meio da especialização do ente sindical, uma 
melhor representatividade da categoria profissional específica.

A especialidade a ser buscada é a que apresenta para os sindicalizados maior mobilida-
de de atuação, configurada pela aproximação do ente sindical com a realidade vivenciada 
pela categoria.

Assim, pode a categoria profissional deliberar querer ser representada por sindicato 
específico menos abrangente, pois há situações em que estão em jogo interesses apenas 
daquela categoria específica.

Em reforço à tese aqui esboçada, é imprescindível colacionar aos fundamentos desta 
sentença passagem de voto do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento do RMS nº 21.305-1/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, 
julgado em 17.10.1991, no qual, após transcrever os arts. 570 e 571 da Consolidação das 
Leis do Trabalho, asseverou:

‘[...]
Não se limitou aí a CLT a estabelecer critérios de sindicalização por categoria, que, 

como tais, são derivações quase óbvias de como a conceituaram os parágrafos do art. 511 
do mesmo diploma: o que domina aí é a instituição do chamado enquadramento sindical, 
mediante a discriminação administrativa, por ato unilateral do Ministério do Trabalho, das 
atividades econômicas e das profissões que constituiriam as unidades mínimas da associa-
ção sindical; a própria dissociação por especificação de categorias similares ou conexas, 
congregadas sob o sindicato único, subordina-se, a teor do art. 571, ao juízo da Comissão 
de Enquadramento sobre a possibilidade, para a categoria a dissociar, ‘de vida associativa 
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regular e de ação sindical eficiente’.
Estou convencido, em primeiro lugar, de que esse rígido controle estatal do quadro da 

organização sindical não deriva por necessidade lógica da proscrição da pluralidade, que se 
traduz na consagração constitucional do princípio oposto da unicidade da entidade sindical 
por categoria, em cada base territorial considerada.

Certo, a demarcação das categorias por critérios legais ou administrativos facilita 
o controle da observância da regra da unicidade: o reconhecimento de um sindicato de 
determinada categoria seria bastante, como sempre bastou, a pré-excluir, na mesma base 
territorial, o de outro, não apenas quando pretendesse a representação de toda a categoria 
abrangida pela do primeiro, mas também a de apenas uma parte dela, salvo a dissociação 
previamente autorizada pela autoridade administrativa competente.

Daí, entretanto, não é lícito inferir, data venia, que a adoção da unicidade traga consigo 
a do rígido sistema estatal de enquadramento sindical: embora se torne mais complexo o 
controle da vedação ao pluralismo, o princípio da unicidade sindical pode conviver com a 
‘formação social espontânea’ (cf. Gomes e Gottschalk, Curso de Direito do Trabalho, 1990, 
p. 655) das categorias, desde que correspondentes aos critérios materiais de identificação 
delas, que a própria CLT propicia (art. 511, §§).

O decisivo, para mim, é que a prévia discriminação estatal das categorias econômicas 
ou profissionais, além de não ser corolário da unicidade, se me afigura, data venia, frontal-
mente incompatível com o princípio constitucional dominante, que é o da liberdade sindical 
(CF, art. 8º, caput), da qual deriva a consequência, igualmente explícita na Constituição, da 
vedação, salvo o registro, de qualquer modalidade de autorização prévia ou interferência 
estatais na fundação de sindicatos (CF, art. 8º, I).

Donde considerar a melhor doutrina pátria que a Constituição revogou, ou fez caducar, 
tudo quanto, na CLT, traduzia o sistema corporativo do enquadramento estatal (Evaristo de 
Moraes Filho, Sindicato: organização e funcionamento, LTr, 44 (9)/1065; Amaury Mascaro 
do Nascimento, Direito Sindical, 1989, p. 247; Gomes e Gottschalk, op. loc. cit.; Valentim 
Carrion, Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho, 1990, p. 433; Arion Sayão 
Romita, Os direitos sociais na Constituição, 1991, p. 220).

Com efeito. Modalidade privilegiada da liberdade de associação, a liberdade sindical 
tem sua expressão primária na autonomia dos grupos sociais, diferenciados pela comunidade 
de atividade econômica ou profissional, para organizar-se em sindicato.

Disse-o, com precisão, o Prof. Amaury Mascaro (op. loc. cit.):
‘O poder conferido aos sindicatos para a auto-organização e a delimitação das suas 

bases tem reflexos sobre a questão da representatividade, com o que não é conciliável a 
determinação, a priori, pelo Ministério do Trabalho, do enquadramento sindical. Este sofrerá 
os efeitos da contínua iniciativa dos próprios interlocutores sociais, transformando-se em 
um a posteriori desta.’

E explica como, ao contrário, pode a liberdade da fundação de sindicatos conviver com 
a unicidade (ob. loc. cits.):

‘(...) a função constitutiva, conferida pela lei aos órgãos oficiais para a organização do en-
quadramento sindical, transforma-se em meramente declaratória ou cadastral das definições 
levadas ao seu conhecimento pelos sindicatos. O modelo, de heterônomo, passou a autônomo, 
o que sugere um mínimo de regulamentação legal, quando não a desregulamentação total.’

Coerente, sim, com o princípio constitucional básico, que é – insista-se – o da liberdade 
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de associação sindical, é a aceitação, nas palavras do mestre Evaristo de Moraes Filho – 
significativamente, entre nós, o mais eloquente e autorizado defensor da unicidade – de 
que ‘as categorias e as entidades sindicais são fatos sociais espontâneos, que dispensam a 
sua criação pelo Estado; a este cabe somente o reconhecimento do que existe na realidade 
econômica e social, que não pode ser prisioneira de prévias e predeterminadas resoluções 
administrativas’.’ [sublinhei]

Registre-se que o próprio Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, 
Mecânicas e de Material Elétrico de Passo Fundo é favorável ao registro do sindicato-autor, 
conforme resposta encaminhada à intimação deste juízo no evento 69 (PET1):

‘[...]
O Sindicato dos Metalúrgicos há muito consentiu com a dissociação para fundação do 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Máquinas Agrícolas em vista de que, assim, 
se teria uma representação em conformidade com as peculiaridades dessa categoria.

A formação de sindicato mais específico foi de iniciativa e da vontade da categoria 
profissional. Prova disso foi a assembleia realizada com o intuito de fundação do Sindicato 
dos Trabalhadores nas Indústrias de Máquinas, Implementos e Peças Agrícolas, Tratores 
e Motores do Município de Passo Fundo em 08.09.2008: quando da votação realizada 
entre os trabalhadores, dos 119 votantes, apenas 5 foram contrários à formação. Portanto, 
a formação de sindicato mais específico foi fruto da vontade coletiva.

Em vista da dissociação feita, os trabalhadores ora representados pelo sindicato-autor 
não fazem mais parte da base do STIMMME, conforme se fez constar no estatuto deste 
sindicato, em anexo, em seu artigo 2º, alínea d, in verbis:

‘ART. 2º – São considerados integrantes da categoria os trabalhadores que laborarem 
nas indústrias da categoria econômica dentro da base territorial representada pelo sindicato:

(...)
d) trabalhadores nas indústrias de máquinas agrícolas – indústria de máquinas agrícolas, 

indústria de implementos agrícolas. No que se refere a esta categoria específica, excetua-
se a base territorial do Município de Passo Fundo, no qual foi fundado o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Máquinas, Implementos e Peças Agrícolas, Tratores e 
Motores de Passo Fundo, entidade representativa dos trabalhadores nas indústrias de 
máquinas e implementos agrícolas desse município;’ (grifos no original)

Assim, urge que seja ordenado o registro do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
de Máquinas, Implementos e Peças Agrícolas, Tratores e Motores de Passo Fundo, pois que 
a categoria está sempre na dependência da assistência da Federação, conforme tem sido 
necessário em todas as demandas e negociações coletivas.

Ainda, importa referir que o Sindicato dos Metalúrgicos já se manifestou, oficialmente, 
favorável ao registro do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Máquinas, Imple-
mentos e Peças Agrícolas, Tratores e Motores de Passo Fundo no órgão executivo, conforme 
ofício, anexo, uma vez que, desde a sua dissociação da base do Sindicato dos Metalúrgicos, 
a categoria lá representada ficou descoberta de representação sindical, haja vista a negativa 
de registro do Ministério do Trabalho e Emprego.

Quanto a ingressar na lide na qualidade de assistente, o requerente não tem interesse, 
uma vez que apenas espera seja concedido o registro postulado pelo sindicato coirmão, na 
esfera judicial, visto que tal postulado não foi acolhido administrativamente.

ISSO POSTO, REQUER o sindicato requerente seja acolhida sua manifestação, dando-
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se prosseguimento ao feito, para ao final obrigar a União, por meio do seu órgão ministerial 
competente, a conceder registro ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Máquinas 
Agrícolas, Implementos e Peças Agrícolas, Tratores e Motores de Passo Fundo.’

Ademais, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego já concedeu registro sindical 
para categoria idêntica à pretendida pelo autor no Município de Carazinho, no ano de 
2010 (PROCADM3-7, evento 60). Ao prestar apoio ao sindicato-autor perante o Ministério 
do Trabalho e Emprego, o sindicato em referência relata que (OFIC7, evento 01, fl. 10):

‘[...]
Este sindicato formou-se por dissociação de categoria mais específica da categoria ge-

nérica que são os metalúrgicos, da mesma forma que foi fundado e registrado o sindicato 
da mesma categoria profissional de Carazinho. Trata-se do Sindicato dos Trabalhadores 
das Indústrias de Máquinas Agrícolas, Tratores, Motores e Forjarias de Carazinho – RS, 
registrado no Ministério do Trabalho por meio do processo nº 46218.000605/2009-01.’

Logo, não há justificativa plausível para tratamento diferenciado em relação ao sindi-
cato-autor, uma vez que se trata de mesma categoria profissional ou econômica.

Ainda, cabe asseverar a existência de sindicato patronal correlato – Sindicato da In-
dústria de Máquinas Agrícolas no Estado do RS (OFIC2, evento 60). Assim, não admitir 
o registro do sindicato-autor privilegiaria a representação patronal em detrimento da 
representação profissional, o que não se pode admitir.

Além disso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região homologou dissídio coletivo 
de trabalho firmado pelo sindicato-autor com o sindicato patronal – Sindicato da Indús-
tria de Máquinas e Implementos Agrícolas no Estado do RS –, que representa a categoria 
econômica equivalente, no processo nº 0014480-98.2010.5.04.0000 (ACOR41, evento 01), 
o que reforça a sua representatividade.

Outrossim, há diversas manifestações de apoio de outros sindicatos e órgãos públicos 
acerca do registro do sindicato-autor, tais como da Prefeitura Municipal de Passo Fundo 
(Gabinetes do Prefeito e do Vice-Prefeito), Câmara Municipal (Gabinete da Presidência, 
Mesa Diretora), Sindicato dos Vigilantes de Passo Fundo, Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Erechim, Sindicato dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino de Passo Fundo e Região, Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo Fundo e Região, Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Venâncio 
Aires, Sinpro/RS, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 
de Material Elétrico de Santa Rosa, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Ali-
mentação de Marau, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Passo 
Fundo e Região, Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação de Serafina 
Correa, Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Passo 
Fundo e Região, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivos Urbanos de Passo 
Fundo e Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Carazinho (OFIC7, evento 01), além de assinaturas de trabalhadores a serem 
representados (ANEXO8, evento 01).

Cabe asseverar, por fim, que, de acordo com a declaração prestada pelo diretor de 
finanças (ANEXO37), até a data de 20.02.2013, o sindicato-autor tem em seu quadro de 
associados 803 sócios, o que demonstra a ampla representatividade do sindicato.
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Nesses termos, considerando que, de acordo com a NOTA TÉCNICA                                                       
Nº 695/2011/DICNES/CGRS/SRT (PARECERTEC5, evento 01), a documentação                
que acompanha o requerimento de registro encontra-se completa, o pedido do sindi-
cato-autor deve ser procedente a fim de que a União promova o competente registro 
sindical.

(...)”

Com efeito, o artigo 571 da CLT permite a formação de sindicatos 
específicos por dissociação, ou seja, a formação de um novo sindicato para 
representação de categorias específicas, antes aglutinadas em uma única 
entidade mais abrangente. O princípio da unicidade sindical, previsto no 
art. 8º, II, da CF/88, não impede o desmembramento ou a dissociação do 
sindicato mais antigo. Nesse sentido, entendimento dos tribunais:

“ADMINISTRATIVO. PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS. PRINCÍPIO DA UNI-
CIDADE SINDICAL. REPRESENTATIVIDADE DEFERIDA AO SINDICATO ES-
PECÍFICO. INDEFERIDA AO SINDICADO DE MAIOR ABRANGÊNCIA NA BASE 
TERRITORIAL.

1. O princípio constitucional da unidade sindical resulta da determinação legal da 
existência de apenas um sindicato de uma determinada categoria ou profissão em uma 
determinada base sindical (art. 8º, II, da CF/88).

2. Constatada a existência de sindicato específico para determinada categoria profissional 
ou segmento de trabalhadores, deve ser deferida a este a representação dos interesses da 
classe que representa, impedindo-se que outros entes sindicais, de maior abrangência, na 
mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses.” (TRF4, AC 5039369-
88.2015.404.7000, 3ª Turma, rel. Des. Federal Fernando Quadros da Silva, D.E. 09.05.2017)

“ADMINISTRATIVO. REGISTRO SINDICAL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E 
EMPREGO. CATEGORIA ECONÔMICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDA-
DE SINDICAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER PELA MANUTENÇÃO DA SENTEN-
ÇA. Improvimento da apelação.” (TRF4, AC 5003014-62.2014.404.7114, 3ª Turma, rel. 
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 17.06.2015)

“RECURSO ORDINÁRIO DO SINTTEL. SINDICATO. DESMEMBRAMENTO. ATI-
VIDADE ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. O art. 571 da CLT dispõe sobre a dissociação 
(desmembramento), permitindo que qualquer das atividades ou profissões poderá dissociar-se 
do sindicato principal, formando um sindicato específico, caso seja a vontade da categoria, 
não se admitindo o direito adquirido em relação à base territorial ou à representatividade. 
Recurso ordinário não provido.” (TRT6, RO 0001834-25.2012.5.06.0002, 1ª Turma, rel. 
Desa. Mª do Socorro S. Emerenciano, data de publicação: 28.07.2014)

“RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO. DISPUTA DE REPRESEN-
TATIVIDADE SINDICAL. DISSOCIAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE SINDICATO. 
À luz do art. 8º da Constituição Federal, que consagra a liberdade sindical e a organização 
por categorias, o sistema sindical brasileiro comporta a possibilidade de dissociação e de 
desmembramento, conceitos relativos à criação de sindicato para representar categoria mais 
específica antes contemplada em sindicato mais abrangente, bem como para representar 
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categoria em base territorial mais reduzida, observado o módulo municipal, nos termos 
do art. 571 da CLT. Tais fenômenos não implicam desrespeito ao princípio da unicidade 
sindical, pois conduzem à conclusão de que o sindicato mais amplo e com base territorial 
mais extensa pode sofrer alterações na representatividade. Confirmada a obtenção de registro 
sindical para representar categoria profissional específica em um único município, impõe-
se conferir legitimidade passiva – ad causam – à nova entidade. Aplicação da Súmula 677 
do STF e OJ 15 da SDC/TST. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (TST, RO 
534.53.2010.5.15.0000, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, rel. Ministro Márcio 
Eurico Vitral Amaro, DEJT 21.06.2013)

Entretanto, em um primeiro momento, pareceu-me que a criação do 
novo sindicato, abrangendo os trabalhadores nas indústrias de máquinas, 
implementos e peças agrícolas, tratores e motores de Passo Fundo, 
estaria a ferir o princípio da unicidade sindical em face da existência 
do sindicato mais abrangente, com total afinidade de atividades 
profissionais, a saber, dos trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, 
mecânicas e de material elétrico de Passo Fundo, em razão da similitude 
das condições de vida e de trabalho, bem como dos interesses de classe 
em comum. Estaria, em tese, a faltar o requisito previsto no § 3º do art. 
511 da CLT:

“§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados que exer-
çam profissões ou funções diferenciadas por força do estatuto profissional especial ou em 
consequência de condições de vida singulares.”

Porém, o próprio Ministério do Trabalho e Emprego dá-me elementos 
para dissipar a dúvida, em favor do apelado, na medida em que (a) 
já concedeu registro sindical para categoria idêntica à pretendida 
pelo apelado no Município de Carazinho e (b) procedeu ao registro 
de sindicato patronal correlato, a saber, o Sindicato da Indústria de 
Máquinas Agrícolas do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, como 
bem gizado na r. sentença, “não admitir o registro do sindicato-autor 
privilegiaria a representação patronal em detrimento da representação 
profissional”.

Assim, o que foi trazido nas razões de recurso não me parece 
suficiente para alterar o que foi decidido, mantendo-se o resultado do 
processo.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação e à remessa 
oficial.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5032836-07.2015.4.04.7100/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle
Rel. p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva         

Leal Júnior

Apelante: Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e 
Previdência no Estado do RS
Advogado: Dr. Marcelo Lipert

Apelada: Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Sindisprev/RS. Ação civil pública 
contra a Anvisa discutindo adicional de insalubridade e periculosidade. 
Legitimidade ativa do sindicato para propositura da ação.

1 – Considerando que (a) impera a regra da não intervenção do 
Estado na organização sindical (art. 8º da CF/88); (b) existe relação 
de especificidade e um escopo mais concentrado do Sindisprev/RS em 
relação aos demais sindicatos nacionais, não há como se afastar sua 
legitimidade e representatividade para dar conta de defender a categoria 
profissional de saúde pública no âmbito federal que está constituído 
para representar.

2 – Julgamento em consonância com o art. 942 do CPC.

ACÓRDÃO

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

Porto Alegre, 07 de novembro de 2017.
Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, Relator para o acórdão.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: O 
Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência 
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no Estado do RS ajuizou ação civil pública em face da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária – Anvisa em que objetiva o reconhecimento 
da ilegalidade do ato administrativo que culminou com a supressão 
dos adicionais de insalubridade e periculosidade a partir do mês de 
agosto de 2014 e a declaração do direito dos substituídos à percepção 
das vantagens nos mesmos moldes em que vinham sendo pagas, nos 
termos das disposições legais previstas na Lei 8.112/90 e demais 
diplomas, com especial ênfase no afastamento dos efeitos da ON/
SEGEP/MPOG/06/2013, ordenando-se a autarquia a abster-se de dar 
cumprimento a tais efeitos e condenando-a ao pagamento/restituição 
dos valores suprimidos desde então.

A sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ante a 
ausência de interesse de agir.

Apelou o sindicato, requerendo:
“a) reconhecer a viabilidade do trato da matéria na via coletiva – no caso, por meio 

de ação civil pública –, seja porque a inicial deixou claro o traço comum na situação dos 
substituídos, seja em razão da legitimação extraordinária do Sindicato, para defender, no 
regime da substituição processual, os direitos da integralidade da categoria, por expressa 
autorização da Constituição Federal (art. 8º, III), da legislação ordinária (art. 3º da Lei nº 
8.073/90 e art. 240, a, da Lei nº 8.112/90) e de seu Estatuto (art. 6º, § 3º), seja, ainda, pela 
possibilidade de perquirir eventuais peculiaridades individuais na fase de liquidação do 
julgado;

b) corolário lógico, determinar o retorno do feito à origem, para que se dê o regular 
processamento do feito, propiciando-se o encerramento da instrução postulada, mediante 
a realização da competente prova pericial.”

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.
O MPF, em seu parecer, opina pelo provimento do recurso.
Acórdão da 4ª Turma deu provimento à apelação do sindicato a fim 

de determinar o retorno dos autos à origem para processamento do feito.
Proferida nova sentença:
“Ante o exposto, reconheço a ilegitimidade do Sindicato dos Trabalhadores Federais 

da Saúde, Trabalho e Previdência no Estado do Rio Grande do Sul – Sindisprev/RS para a 
propositura da presente ação e julgo o processo sem resolução de mérito, forte no art. 485, 
VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”

Apela o sindicato. Requer:
“SEJA CONHECIDO E PROVIDO O VERTENTE RECURSO DE APELAÇÃO, para 

o efeito de reformar a sentença recorrida, reconhecendo a legitimidade ativa do Sindisprev/RS 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 201894

e determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, tudo como medida 
de lídima JUSTIÇA!”

Com contrarrazões, retornaram os autos a esta Corte.
O MPF, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

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

“II – Fundamentação
Da ilegitimidade ativa do Sindisprev/RS
A Anvisa sustenta a ilegitimidade do sindicato autor – Sindisprev/RS – para a repre-

sentação dos servidores das agências reguladoras, na medida em que no seu âmbito há o 
Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação – Sinagências e a 
Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras Federais – Aner-
Sindical, que detêm a representação dos trabalhadores/servidores vinculados às agências 
nacionais de regulação.

Invocou o princípio da unicidade sindical, argumentando que a representação dos servi-
dores das agências reguladoras é exercida pelo Sinagências e pela Aner-Sindical, sendo ve-
dada constitucionalmente a existência de outro sindicato representativo da mesma categoria. 
Referiu que, embora se discuta acerca da legitimidade de representação total da categoria 
por apenas uma das aludidas entidades (Sinagências e Aner-Sindical), em atendimento ao 
princípio da unicidade sindical, é certo que a representação dos servidores federais vincu-
lados à Anvisa não se encontra atribuída ao Sindisprev/RS, porquanto existentes entidades 
específicas de representação dos servidores atuantes nas agências reguladoras.

Deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa invocada pela ré.
Com efeito, diante do princípio da unicidade sindical, a representação dos servidores 

vinculados às agências nacionais de regulação, como é o caso da ré, deve ser realizada pelo 
Sinagências ou pela Aner-Sindical, e não pelo Sindisprev/RS.

De acordo com seu estatuto, o Sindisprev/RS ‘é a entidade sindical de primeiro grau 
representativa dos trabalhadores/servidores públicos vinculados, sob qualquer forma, ao 
Ministério da Previdência Social, ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Trabalho e às 
autarquias e fundações vinculadas aos respectivos ministérios, com tempo de duração inde-
terminado, sede e foro na cidade de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul’ 
(evento 1 – ESTATUTO3). Trata-se, a toda evidência, de representação ampla, de ‘todos’ 
os servidores, à exceção daqueles que possuem sindicato próprio, específico de determinada 
categoria ou segmento, como é o caso dos servidores das agências nacionais de regulação.

O Sinagências é constituído pelos servidores públicos federais das agências nacionais 
de regulação, ativos, inativos e pensionistas, tendo por objetivo representar, promover, 
incentivar e construir a organização, política e social, dos servidores das agências nacionais 
de regulação, em defesa dos seus direitos administrativos e trabalhistas, junto ao Governo 
Federal e às agências nacionais de regulação e também, na condição de substituto processual, 
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perante os demais órgãos, instituições e poderes da República, inclusive no ajuizamento de 
ação civil pública no Poder Judiciário (evento 8 – ESTATUTO10).

A Aner-Sindical é uma ‘organização sindical sem fins lucrativos, representativa da 
categoria profissional dos servidores das carreiras de Especialista e Técnico em Regulação 
e de Analista e Técnico Administrativo das agências reguladores federais, ativos, inativos 
e seus pensionistas’. Foram estabelecidas como prerrogativas do sindicato, entre outras: 
‘I. Representar os interesses profissionais e defender os direitos coletivos da categoria 
profissional que congrega, além dos interesses individuais de seus associados relativos à 
atividade profissional, inclusive perante autoridades administrativas e judiciárias’ (evento 
8 – ESTATUTO9).

Constatada, pois, a existência de sindicato específico para determinada categoria profis-
sional ou segmento de trabalhadores, deve ser deferida a este a representação dos interesses 
da classe que representa, impedindo-se que outros entes sindicais, de maior abrangência, 
na mesma base territorial, atuem na defesa desses mesmos interesses.

A discussão acerca da legitimidade de representação por apenas uma das entidades men-
cionadas (Sinagências e Aner-Sindical) é questão que não interfere na decisão deste feito. 
Ainda que exista dúvida sobre a correta legitimação do Sinagências ou da Aner-Sindical, 
tem-se como certo que o Sindisprev/RS não está legitimado a representar os servidores das 
agências reguladoras.”

A sentença deve ser mantida.
Em decisão recente, em 22.05.2017, o Des. Federal Fernando 

Quadros da Silva proferiu a seguinte decisão na Petição 5021915-
75.2017.4.04.0000:

“No caso em exame, tenho que a pretensão da parte requerente não merece acolhimento, 
em razão da existência de outra entidade representativa da categoria, não obstante seja o 
sindicato-autor registrado no Ministério do Trabalho e possua habilitação para representação 
da categoria de servidores públicos federais vinculados ao Ministério da Saúde, no âmbito 
do Estado do Rio Grande do Sul.

Ocorre que, nos termos da previsão contida no art. 8º, II, da CF/88, o princípio da uni-
dade sindical resulta da determinação legal da existência de apenas um sindicato de uma 
determinada categoria ou profissão em uma determinada base sindical. Trata-se do sistema 
de sindicato único, como monopólio de representação da categoria.

Eis o teor do dispositivo:
‘Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
[...]
II – é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, re-

presentativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será 
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área 
de um município;’

No caso concreto, verifico que os servidores das agências reguladoras têm como repre-
sentantes oficiais o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação 
– Sinagências e a Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras 
Federais – Aner, esta última com representação limitada aos servidores efetivos, que detêm 
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a representação dos trabalhadores/servidores vinculados às agências nacionais de regulação.
Em razão da previsão constitucional citada, não estará mais de um sindicato legitimado 

à defesa dos interesses da categoria. Com efeito, consoante já decidido por este TRF da 4ª 
Região, havendo sindicato específico para determinada categoria profissional ou segmen-
to de trabalhadores, incumbir-lhe-á a representação dos respectivos interesses, restando 
impedidos os entes sindicais de maior abrangência, na mesma base territorial, de atuarem 
em igual sentido.

A propósito, os seguintes precedentes, das duas turmas competentes para o julgamento 
da matéria administrativa nesta Corte:

‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SINDICATO. ILEGITIMIDADE 
ATIVA DO SINDISERF/RS. UNIDADE SINDICAL. REPRESENTATIVIDADE DE 
SINDICATO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCES-
SO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. Nos termos da previsão contida no art. 8º, 
II, da CF/88, o princípio da unidade sindical resulta da determinação legal da existência 
de apenas um sindicato de uma determinada categoria ou profissão em uma determinada 
base sindical. 2. Reconhecida a ilegitimidade do Sindicato dos Servidores Federais do Rio 
Grande do Sul – Sindiserf/RS para a propositura da presente ação, mantendo-se a extinção 
do processo, sem resolução de mérito, com arrimo no art. 267, VI, do CPC. 3. É cabível a 
discussão acerca da representatividade de sindicato pela Justiça Federal, exatamente porque 
a questão diz respeito à legitimidade da parte, sendo, portanto, uma das condições da ação, 
que só pode ser examinada pelo órgão jurisdicional competente para a ação. 4. Apelação 
improvida.’ (TRF4, Apelação Cível nº 5007016-88.2012.404.7100, 3ª Turma, Juiz Federal 
Nicolau Konkel Junior, por unanimidade, juntado aos autos em 20.08.2015)

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. SINDISERF. AGÊN-
CIAS REGULADORAS. ANVISA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Conforme já 
decidido por esta Corte, o referido sindicato não é parte ativa legítima para representar e/ou 
substituir os servidores vinculados às rés, pois os servidores de todas as requeridas possuem 
sindicato específico, que abrange as respectivas categorias, prevalecendo sua representação 
em relação ao sindicato genérico. 2. À luz dos princípios da unicidade sindical e da especi-
ficidade, configura-se a ilegitimidade ativa do Sindiserf/RS, uma vez que o Sinagências e a 
Aner representam mais especificamente os servidores que integram o quadro funcional da 
ré.’ (TRF4, APELREEX 5015234-76.2010.404.7100, Quarta Turma, relator Luís Alberto 
d’Azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 02.12.2014)

No caso em análise, depreende-se do artigo 1º do estatuto do sindicato-autor que o Sin-
disprev/RS é entidade sindical de primeiro grau, representativa dos trabalhadores/servidores 
públicos vinculados, sob qualquer forma, ao Ministério da Previdência Social, ao Ministério 
da Saúde, ao Ministério do Trabalho e às autarquias e fundações vinculadas aos respectivos 
ministérios, com tempo de duração indeterminado, sede e foro na cidade de Porto Alegre, 
capital do Estado do Rio Grande do Sul (ação de origem – evento 1 – ESTATUTO4).

Verifica-se, portanto, que se está diante de uma representação ampla, abrangendo todos 
os servidores públicos federais civis ativos, aposentados e pensionistas do Estado do Rio 
Grande do Sul, vinculados a qualquer título aos ministérios elencados.

De outro lado, o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regu-
lação – Sinagências, conforme consta dos artigos 2º e 3º de seu estatuto, ‘(...) é constituído 
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pelos servidores públicos federais das agências nacionais de regulação, ativos, inativos e 
pensionistas’, e ‘tem por objetivo representar, promover, incentivar e construir a organização, 
política e social, dos servidores das agências nacionais de regulação, em defesa dos seus 
direito administrativos e trabalhistas, junto ao Governo Federal e às agências nacionais de 
regulação e também, na condição de substituto processual, perante os demais órgãos, ins-
tituições e poderes da República, inclusive no ajuizamento de ação civil pública no Poder 
Judiciário’ (ação de origem – evento 7 – ESTATUTO2).

Assim, constatada a existência de sindicato específico para a defesa da categoria dos 
trabalhadores das agências nacionais de regulação, impõe-se o reconhecimento da ilegiti-
midade do sindicato-autor e a consequente extinção do feito sem exame do mérito.

Como visto, há entidade específica que representa a categoria profissional, devendo a 
esta ser deferida a representação dos interesses da referida classe, impedindo-se que outros 
entes sindicais de ‘maior abrangência’, na mesma base territorial, atuem na defesa desses 
mesmos interesses, como bem consignou a sentença proferida na origem.

(...)”

Desse modo, mantenho a sentença, uma vez que está de acordo com 
o entendimento desta Corte.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior: Peço 
vênia para divergir do voto do relator.

Em situações anteriores, envolvendo sindicato com amplo alcance 
(Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul), havia 
decidido que o sindicato “genérico” não tinha representatividade para 
as categorias específicas que tivessem representação própria, como se 
verifica destes julgados:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTIN-
ÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
1 – À luz dos princípios da unicidade sindical e da especificidade, configurada a ilegitimidade 
ativa do sindicato-autor, uma vez que existe sindicato que representa mais especificamente 
os servidores que integram o quadro funcional da ré. 2 – Honorários advocatícios reduzidos.” 
(TRF4, Apelação Cível nº 5015303-11.2010.404.7100, 4ª Turma, Des. Federal Cândido 
Alfredo Silva Leal Júnior, por unanimidade, juntado aos autos em 23.09.2013)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTIN-
ÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
À luz dos princípios da unicidade sindical e da especificidade, configurada a ilegitimidade 
ativa do sindicato-autor, uma vez que existe sindicato que representa mais especificamente 
os servidores que integram o quadro funcional da ré.” (TRF4, Apelação Cível nº 5015931-
97.2010.404.7100, 4ª Turma, Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, por unani-
midade, juntado aos autos em 23.09.2013)
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Pois bem, agora a discussão se dá em sentido contrário: não é o 
sindicato mais “amplo” que vem a juízo (Sindicato Nacional dos 
Servidores das Agências Nacionais de Regulação – Sinagências ou 
Associação Nacional dos Servidores Efetivos das Agências Reguladoras 
Federais – Aner-Sindical), mas o sindicato local que tem um escopo 
de representação mais limitado (Sindicato dos Trabalhadores Federais 
da Saúde, Trabalho e Previdência no Estado do Rio Grande do Sul – 
Sindisprev-RS).

Portanto, tendo o sindicato local um escopo mais restrito de 
representatividade, alcançando os servidores públicos de saúde da 
agência reguladora da saúde (Anvisa), reconhecer sua legitimidade ativa 
nesta ação coletiva está em conformidade com o que vinha entendendo 
a 4ª Turma de fazer prevalecer essa representatividade específica do 
sindicato local, historicamente constituído e com sólida legitimidade em 
demandas no Rio Grande do Sul em prol das categorias que representa.

Por esse primeiro motivo, divirjo da sentença e do voto do relator, 
para reconhecer que há uma relação de especificidade e um escopo mais 
concentrado de legitimidade do sindicato-autor em relação aos demais 
sindicatos nacionais, uma vez que o Sindisprev-RS concentra sua atuação 
na representação de servidores públicos de uma categoria específica 
(servidores públicos federais da área da saúde pública do Rio Grande 
do Sul), enquanto os outros sindicatos têm uma representatividade 
que se perde na representação de inúmeras categorias genéricas de 
âmbito nacional (servidores vinculados às agências reguladoras, 
independentemente de matéria ou de área de atuação). Ou seja, os dois 
sindicatos nacionais detêm amplo espectro de representação, que vai 
da ANTT, passa pela Anatel, envolve a ANA e outras tantas agências 
reguladoras, dentre elas a Anvisa, à qual estão vinculados os servidores 
representados pelo Sindisprev-RS na presente ação. Ora, dado o 
conteúdo específico e o objetivo primordial do Sindisprev-RS, não há 
como se afastar sua legitimidade e representatividade para dar conta de 
defender a categoria profissional de saúde pública no âmbito federal 
que está constituído para representar.

Além disso, um segundo motivo que me faz divergir do voto do relator 
é o entendimento de que no Brasil impera a regra da não intervenção do 
Estado na organização sindical. Isso ficou claro no texto constitucional, 
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que fez uma opção clara em favor de construção de um espaço não 
estatal para que as categorias profissionais e os diversos interessados 
se autorregulassem e estabelecessem uma organização sindical que 
pudesse dar conta de suas peculiaridades e necessidades, observando 
apenas alguns poucos princípios trazidos pelo artigo 8º da Constituição 
Federal de 1988, a saber:

“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, res-

salvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a 
intervenção na organização sindical;

II – é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, re-
presentativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será 
definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à 
área de um município;

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;

IV – a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profis-
sional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação 
sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;

V – ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato;
VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
VII – o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;
VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura 

a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano 
após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos 
rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.”

Pois bem, a Constituição deixa bem claro que “é livre a associação 
profissional ou sindical” e que ficam “vedadas ao Poder Público a 
interferência e a intervenção na organização sindical”. Essas regras não 
são dirigidas apenas ao Estado abstratamente considerado, mas também 
aos juízes que integram o Estado brasileiro e que o representam no 
exercício da jurisdição, os quais não poderão – no exercício de atividade 
jurisdicional estatal – pretender disciplinar como se dará a organização 
sindical, já que ela “será definida pelos trabalhadores ou empregadores 
interessados”, a partir do que prevê a Constituição.

No caso dos autos, parece que a atuação do juízo na sentença está 
interferindo indevidamente na organização sindical, porque, existindo 
mais de um sindicato autorizado a atuar na representação de determinada 
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categoria profissional (servidores públicos da saúde vinculados à 
Anvisa), a sentença está dizendo que um dos sindicatos não pode atuar, 
enquanto os demais poderão fazê-lo, sem que se tenha quebra a alguma 
das regras previstas no artigo 8º da Constituição, ao contrário do que 
ocorria nos julgados acima referidos, em que um dos sindicatos não 
detinha legitimidade para atuação justamente porque outro sindicato 
(mais específico e com escopo de representatividade mais restrito) 
detinha aquela legitimação.

Por fim, um terceiro motivo para reformar a sentença e divergir do 
voto do relator é a situação fática consolidada trazida nas razões de 
apelação e reforçada na sustentação oral durante a sessão de julgamento. 
O quadro fático dá conta de que muitos dos servidores substituídos 
pelo Sindisprev-RS nesta ação coletiva são associados-fundadores do 
próprio sindicato, há muitos anos, sempre tendo sido representados pelo 
referido sindicato em âmbito regional, sem que tal representatividade 
tivesse sido impugnada com sucesso.

Acolher agora a ideia de que o Sindisprev-RS não os representa, 
além de ir contra os próprios fatos e contra a própria história da 
categoria profissional ao longo de tantos anos, também vai contra o 
próprio espírito e contra a própria letra do artigo 8º da Constituição, 
uma vez que estaríamos acabando por obrigar o servidor a se filiar 
a determinado sindicato nacional (e não ao sindicato regional a que 
ele voluntariamente se filiou) para que pudesse ser representado em 
uma ação que, por interessar apenas aos servidores da Anvisa, talvez 
sequer viesse a ser proposta ou fosse de interesse das demais categorias 
profissionais integrantes das outras agências nacionais de regulação, o 
que demonstra o desacerto da sentença e a necessidade de se reconhecer 
ao Sindisprev-RS legitimação para a presente ação coletiva.

Portanto, meu voto é em sentido contrário à sentença e ao voto do 
relator, já que entendo que o Sindisprev-RS tem legitimidade ativa para 
a propositura da presente ação, devendo a sentença ser reformada e 
retornando os autos para prosseguimento da ação no juízo de origem.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação do autor.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5001026-06.2014.4.04.7017/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus

Apelante: Ministério Público Federal
Apelado: J.E.W.

Procurador: Dr. Henrique Guimarães de Azevedo (DPU) DPU129

EMENTA

Apelação criminal. Crime de discriminação. Artigo 20, § 2º, da 
Lei 7.716/89. Comentário publicado em rede social. Ausência de 
elemento subjetivo do tipo. Atipicidade. Critérios hermenêuticos do 
Direito Penal. Averiguação do bem jurídico. Mínima ofensividade. 
Colisão de princípios constitucionais. Preponderância da livre 
manifestação do pensamento. Aplicação puramente subsuntiva da 
ultima ratio. Desproporcionalidade. Desprovimento.

1. O preenchimento do tipo penal previsto no artigo 20 da Lei 
7.716/89, conforme doutrina e assentada jurisprudência, exige a 
presença do elemento subjetivo (vulgarmente chamado de “dolo 
específico”) consubstanciado na intenção de promover preconceito ou 
discriminação contra um grupo de pessoas distinguíveis por um dos 
critérios listados em seu caput (raça, cor, etnia, religião, procedência 
nacional). Ausente esse requisito, a conduta é formalmente atípica.
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2. O Poder Judiciário deve analisar com prudência a nova realidade 
dos meios de manifestações de opinião, notadamente o espargimento e 
a intensificação dos debates ensejados pela Internet, de modo a evitar 
um indevido engrandecimento da intervenção do Direito Penal sobre 
uma ordem de fatos que cada vez mais se repetirão: acaloradas emissões 
de opiniões, comentários de “mau gosto” e mesmo piadas no bojo de 
discussões de cunho político, econômico ou social.

3. Utilização dos critérios de interpretação de (1) intervenção 
mínima, (2) fragmentariedade, (3) subsidiariedade e (4) necessidade 
na aplicação do Direito Penal, todos já reconhecidos e manejados pelo 
Supremo Tribunal Federal (HC 114.060, 2ª Turma, relatora Ministra 
Cármen Lúcia, relator para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa, Dje-
038 27.02.2013).

4. A análise concreta da eventual ofensa a bens jurídicos, enquanto 
dados fundamentais para a realização pessoal dos indivíduos ou 
para a subsistência do sistema social nos limites de uma ordem 
constitucional, poderá concluir pela atipicidade material da conduta 
do imputado.

5. Ao se promover a subsunção de qualquer manifestação de 
pensamento ao artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/89, deve ser considerada a 
primazia da liberdade de expressão em casos de mínima ofensividade 
da conduta em tela, sob pena de o Estado brasileiro, na acomodação 
dos choques que ocorrem no processo de concretização dos direitos 
fundamentais, se prestar a amordaçar seus cidadãos por meio do Direito 
Penal.

6. Desprovimento da apelação 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, negar provimento à apelação criminal, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 

Porto Alegre, 25 de outubro 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: Trata-se de 
ação penal inaugurada pelo Ministério Público Federal em desfavor 
de J.E.W. pela suposta prática do crime previsto no artigo 20, § 2º, 
da Lei 7.716/89. Consta na denúncia (processo originário, evento 1, 
DENUNCIA2):

“Fato
No dia 5 de abril de 2013, o denunciado J.E.W. – com vontade livre e plena consciência 

– praticou, induziu e incitou a discriminação e o preconceito à raça indígena, por intermédio 
de meio de comunicação social (a Internet, mais especificamente a rede social denominada 
‘Facebook’), ao publicar, às 18h09min, o seguinte comentário sobre a questão indígena 
nesta localidade: ‘Ou ensinar nosos (sic) cachorros a comer indio (sic), em vez de ração, 
(sic) um a cada dois dias já tá (sic) bom!!!! Kkkkkkkk’.

Circunstâncias relevantes
Na ocasião acima mencionada, o acusado publicou a referida mensagem, no site 

FACEBOOK, após a veiculação de fotografia de uma faixa em que havia as seguintes 
inscrições ‘O Brasil acaba com a Funai ou a Funai acaba com o Brasil’ (f. 3/Evento2/
INF1), em alusão à presença de indígenas nesta região de Guaíra/PR e Terra Roxa/PR 
e à necessidade de demarcação de terras. O conteúdo da publicação feita pelo acusado 
é significativamente ofensivo e demonstra o seu menosprezo e a evidente prática de 
discriminação contra toda a comunidade indígena, além de induzir e incitar a prática de 
violência contra tais pessoas.”

A denúncia foi recebida em 23.06.2014 (processo originário, evento 
3).

Instruído regularmente o feito, sobreveio sentença, disponibilizada 
em 06.12.2016 (processo originário, evento 145), que absolveu o 
acusado com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal.

O Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação e 
apresentou as suas razões (processo originário, evento 151). Em síntese, 
alega que restaram suficientemente comprovados a materialidade, a 
autoria e o dolo do acusado, devendo-se condená-lo.

A defesa ofereceu contrarrazões (processo originário, evento 154).
Nesta instância, a Procuradoria Regional da República apresentou 

parecer pelo desprovimento do recurso ministerial (evento 7).
É o relatório. 
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VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: A controvérsia 
trazida a este Regional cinge-se à absolvição do réu em relação à 
prática do delito do artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/89, com base na não 
comprovação de elemento subjetivo do tipo.

1. Contextualização dos fatos

Nos termos da exordial, em 5 de abril de 2013, o denunciado teria 
praticado, induzido e incitado a discriminação e o preconceito à raça 
indígena, utilizando-se de meio de comunicação social (a Internet), 
ao comentar imagem publicada na rede social “Facebook” com os 
seguintes termos (ipsis litteris): “Ou ensinar nosos cachorros a comer 
‘indio’ ,em vez de ração , um a cada dois dias já tá bom!!!!kkkkkkkk”.

A referida imagem abrangia uma reunião em que se estendeu uma 
faixa na qual estava escrito: “O Brasil acaba com a Funai ou a Funai 
acaba com o Brasil” (autos 5001084-43.2013.4.04.7017, evento 1, 
PORT_INST_IPL1, página 5), em alusão à presença de indígenas na 
região de Guaíra/PR e Terra Roxa/PR e à demarcação de terras.

2. Tipicidade

Segundo a acusação, a conduta se amoldaria ao artigo 20, § 2º, da 
Lei 7.716/89, que dispõe:

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional.

(...)
§ 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.”

O tipo penal em tela, conforme doutrina e assentada jurisprudência, 
abarca o elemento subjetivo consubstanciado na intenção de promover 
preconceito ou discriminação contra um grupo de pessoas distinguíveis 
por um dos critérios listados (raça, cor, etnia, religião, procedência 
nacional). Por vezes, ainda se encontra referência a esse aspecto 
psicológico do agente como “dolo específico”. Colhe-se exemplo 
jurisprudencial:

“(...) CRIME DO ART. 20, § 2º, DA LEI 7.716/89. CONDENAÇÃO. ALEGADA ATI-
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PICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE 
DE INCURSÃO. SÚMULA 7 DESTE STJ. NÃO INCIDÊNCIA. TIPO PENAL QUE EXIGE 
A PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO. VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE PRATI-
CAR, INDUZIR OU INCITAR A PRÁTICA DE PRECONCEITO OU DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. EXEGESE 
DO ART. 386, III, DO CPP. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Para a verificação da configuração ou não do crime em questão, não há necessidade 
de incursão na matéria fático-probatória colacionada aos autos, exigindo-se tão somente 
examinar se a conduta denunciada enquadra-se no tipo penal em comento ou não. Súmula 
nº 7 deste STJ que não se aplica na espécie.

2. Na esteira da intenção protecionista da Constituição de 1988, o que a lei penal busca 
reprimir é a defesa e a difusão de ideias preconceituosas e segregacionistas que afrontem a 
dignidade daqueles pertencentes a toda uma raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

3. Para que o Direito Penal atue eficazmente na coibição às mais diversas formas de 
discriminação e preconceito, é importante que os operadores do Direito não se deixem in-
fluenciar apenas pelo discurso politicamente correto que a questão da discriminação racial 
hoje envolve, tampouco pelo nem sempre legítimo clamor social por igualdade.

4. Mostra-se de suma importância que, na busca pela efetividade do direito legalmente 
protegido, o julgador trate do tema do preconceito racial despido de qualquer preconcepção 
ou de estigmas há muito arraigados em nossa sociedade, marcada por sua diversidade étnica 
e pluralidade social, de forma a não banalizar a violação de fundamento tão caro à huma-
nidade e elencado por nossos constituintes como um dos pilares da República Federativa 
do Brasil: o da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88).

5. Para a aplicação justa e equânime do tipo penal previsto no art. 20 da Lei nº 
7.716/89, tem-se como imprescindível a presença do dolo específico na conduta do agente, 
que consiste na vontade livre e consciente de praticar, induzir ou incitar o preconceito ou 
a discriminação racial.

6. O dolo, consistente na intenção de menosprezar ou discriminar a raça indígena como 
um todo, não se mostra configurado na hipótese, sequer eventualmente, na medida em que 
o conteúdo das manifestações do recorrente em programa televisivo revela em verdade 
simples exteriorização da sua opinião acerca de conflitos que estavam ocorrendo em razão 
de disputa de terras entre indígenas pertencentes a comunidades específicas e colonos, e 
não ao povo indígena em sua integralidade, opinião que está amparada pela liberdade de 
manifestação, assegurada no art. 5º, IV, da Constituição Federal.

7. Ausente o elemento subjetivo do injusto, é de ser reconhecida a ofensa ao art. 20, § 
2º, da Lei do Racismo e absolvido o acusado, nos termos do art. 386, III, do CPP.

8. Recurso especial conhecido e provido parcialmente para, acolhendo a ofensa ao art. 
20, § 2º, da Lei 7.716/89, com fundamento no art. 386, III, do CPP, absolver o recorrente.” 
[destaquei] (STJ, REsp 911.183/SC, 5ª Turma, relator Ministro Felix Fischer, relator para 
o acórdão Ministro Jorge Mussi, DJe 08.06.2009)

3. Materialidade e autoria

A materialidade está demonstrada por meio da cópia da tela do sítio 
eletrônico contendo a postagem (autos 5001084-43.2013.4.04.7017, 
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evento 1, PORT_INST_IPL1, página 5). Já a autoria é lastreada pela 
confissão do réu perante a autoridade policial por meio de seu defensor 
(autos 5001084-43.2013.4.04.7017, evento 10, página 1) e pelo cotejo 
das informações prestadas pelo “Facebook” (processo original, evento 
72, EXTR2) com as imagens do perfil (página pessoal) do acusado na 
referida rede social (processo original, evento 1, OUT10 a OUT13).

4. Dolo

O juiz de origem assim se pronunciou sobre a questão (processo 
originário, evento 145):

“No caso dos autos, entendo que, ao publicar a postagem, o réu não estava imbuído do 
dolo específico necessário para a caracterização do tipo penal que lhe é atribuído.

Nessa perspectiva, a despeito de não ter sido interrogado na esfera policial, tampouco 
na judicial, quando intimado para manifestar interesse na designação de nova audiência de 
interrogatório, o réu declarou ao oficial de justiça que ‘apenas quis brincar com fatos de 
grande repercussão local e não teve intuito preconceituoso’ (evento 83, CERT1).

De fato, analisando a mensagem postada pelo réu, reputo não ser possível concluir que 
sua real intenção fosse praticar, induzir ou incitar a discriminação contra os índios, o que 
torna a conduta materialmente atípica.

Na verdade, entendo que a intenção do acusado acabou sendo contaminada por um 
fenômeno bastante recente: a rede mundial de computadores. A rapidez com que as meias - 
informações circulam e o alcance das redes sociais fizeram surgir uma nova figura: o ‘hater’, 
que, em uma tradução livre, significa ‘aquele que odeia’.

A possibilidade de comentar, de interagir com a notícia, mudou a forma como os con-
sumidores de informação pensam seu lugar no mundo. O fato de o comentário feito por 
alguém poder ser lido por outros é, muitas vezes, compreendido como uma oportunidade 
de participar da notícia publicada. Essa nova forma de participação faz com que as opiniões 
ganhem muito mais espaço, atinjam terceiros de uma forma mais direta e, potencialmente, 
causem estragos, por vezes irreparáveis.

Nessa ordem de ideias, é preciso diferenciar aquilo que realmente configura um discurso 
de ódio do que é meramente produto da desinformação e resultado da inclusão digital de 
uma sociedade que, por vezes, não está preparada para ela.

Assim sendo, a solução que melhor se amolda ao caso vertente é a absolvição do réu.
Embora o comentário seja preconceituoso, após longa reflexão, confesso ter ficado com 

sérias dúvidas sobre a presença do dolo específico, necessário, conforme já frisado, para a 
configuração do delito, o que atrai a incidência do princípio do in dubio pro reo.”

Com efeito, o único elemento presente nos autos oriundo diretamente 
do acusado e que pode clarear sua intenção quanto ao comentário objeto 
desta ação é a declaração do réu ao oficial de justiça, por este registrada na 
certidão de ciência. Transcrevo (processo originário, evento 83, CERT1):
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“Certifico, ainda, que o Sr. J.E.W. compreendeu o conteúdo do mandado e manteve 
raciocínio claro durante a diligência (encontrava-se trabalhando em sua loja de informática 
pela manhã, aparentemente sozinho; fez considerações a respeito do fato de que é acusado 
e de seus desdobramentos; após a recusa inicial, reconsiderou e mostrou-se disposto a com-
parecer em juízo para esclarecer que ‘apenas quis brincar com fatos de grande repercussão 
local e não teve intuito preconceituoso’).” [destaquei]

Portanto, em seu recurso de apelação, com pretensão condenatória, 
o Ministério Público Federal vai bem além de interpretar o comentário 
quando, ao tentar descobrir a intenção por trás dele, adiciona palavras 
que não constam na frase postada na rede social. Refiro-me ao seguinte 
trecho do recurso ministerial (processo originário, evento 151, página 
4):

“Nota-se que a frase postada na rede mundial de computadores pelo apelado é dotada 
de forte carga de preconceito e ódio, indicando que seria bom treinar cachorros para que 
atacassem e devorassem indígenas. Ou seja, o autor da frase demonstra pouco ou nenhum 
apreço para pessoas de etnia indígena, desconsiderando a própria qualidade de seres huma-
nos, dotados de dignidade, e o direito à vida, além de todos os outros direitos de natureza 
fundamental, sejam aqueles indicados na Constituição Federal, sejam outros decorrentes 
de tratados internacionais firmados pelo Brasil.”

Embora haja no comentário analisado uma alusão ao adestramento 
de cães para atacar indígenas, com sugestão de periodicidade, não se 
pode antever nada de sério nesse escrito, pois é nítida a intenção de 
pilhéria da proposição.

A propósito, destaco a representação de risos que se segue às 
palavras supostamente discriminatórias (“kkkkkkkk”), tudo a indicar 
ter o acusado dado tom de jocosidade, ainda que de gosto duvidoso, ao 
que escreveu, isto é, a intenção, ao menos do ponto de vista dele, era ser 
engraçado e, talvez, lograr com seu exibicionismo alguma popularidade, 
por meio, segundo o jargão das redes sociais, de algumas “curtidas” 
(sinal positivo, ou seja, dedo polegar para cima, indicando que quem 
leu apreciou o texto), mas não prejudicar ou hostilizar determinado 
grupo social.

Portanto, se este voto aqui se encerrasse, constataria ausente o 
elemento subjetivo do tipo, de modo que declararia atípica a conduta 
em face da ausência de dolo. Mas tecerei outras considerações, devido 
à importância do tema, que parece ser cada vez mais recorrente nos 
tribunais desde, sem pretensão de precisão, o ano de 2013.
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5. Subsidiariedade do Direito Penal e o cenário de crescente 
polarização nos debates virtuais

Não se olvida que o ano de 2013 foi marcado por enorme tensão 
social, abastecida por diversos matizes ideológicos e políticos, que 
culminou nos maiores protestos de rua da história do país. Esses 
eventos só foram possíveis, já se reconhece, devido à inédita ferramenta 
de comunicação provida pela Internet e suas redes sociais. Por meio 
delas, organizaram-se as manifestações. Mas engana-se quem pensa 
que as tensões desapareceram porque não mais expressadas nas ruas 
com a mesma intensidade de 2013. É nas próprias redes sociais que as 
diversas opiniões, das mais efêmeras às mais exaltadas, são publicadas 
e chocam-se entre si. Nas palavras de socióloga e professora da FGV:

“Analistas e integrantes de movimentos sociais e de organizações políticas tradicionais 
manifestaram sua perplexidade diante da eclosão de um movimento que extravasava as for-
mas tradicionais de ação coletiva. Questionava-se a ausência de partidos, de lideranças e de 
propostas claras. O movimento era múltiplo em seu foco e em sua composição, resultando 
ainda de uma nova forma de mobilização na esfera pública, por meio das redes sociais.” 
[destaquei] (FARAH, Marta Ferreira Santos. Política e sociedade: as manifestações de 
rua de 2013 e 2015. Estadão, 12 maio 2015. Disponível em: <http://politica.estadao.com.
br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/politica-e-sociedade-as-manifestacoes-de-rua-de-
2013-e-2015/>. Acesso em: 28 set. 2017)

Nesse itinerário, as eleições de 2014 só agravaram a polarização 
social, e é também nas redes sociais que os choques de opiniões 
sucessivos acontecem com maior frequência. Não se pode fechar 
os olhos para essa realidade inédita. Os meios impressos, frente à 
velocidade da informação virtual, cederam a primazia enquanto 
veículo de comunicação à Internet. E o Direito terá de considerar as 
consequências dessa nova realidade.

Com efeito, e para não se estender muito sobre dados sociológicos, 
tem-se que os fatos em análise nesta apelação datam do ano de 2013 e, 
mais do que isso, estão atrelados a uma das questões de conflito social 
acima mencionadas. Mais precisamente, a imagem comentada pelo 
acusado trata da disputa no âmbito de demarcação de terras indígenas 
(autos 5001084-43.2013.4.04.7017, evento 1, PORT_INST_IPL1, 
página 6).

Uma vez que, conforme exposto, os debates nas redes sociais só 
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tendem a aumentar em quantidade e intensidade, deve ser enfrentada 
a questão da “dosagem” da aplicação do Direito Penal nessa seara. 
Pois, se não analisada com prudência a nova realidade dos meios de 
manifestações de opinião, o Poder Judiciário poderá dar ensejo a um 
indevido engrandecimento da intervenção do Direito Penal sobre uma 
ordem de fatos que cada vez mais se repetirão: acaloradas emissões 
de opiniões, comentários de “mau gosto” e mesmo piadas no bojo de 
debates de cunho político, econômico ou social.

Trata-se de aplicar os critérios de interpretação de intervenção 
mínima, fragmentariedade, subsidiariedade e necessidade na aplicação 
do Direito Penal, todos já reconhecidos pelo Supremo Tribunal Federal:

“Habeas corpus. Furto tentado. Lesão patrimonial de valor insignificante. Incidência 
do princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ordem concedida. Constatada a 
irrelevância penal do ato tido por delituoso, principalmente em decorrência da inexpressi-
vidade da lesão patrimonial e do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, é de 
se reconhecer a atipicidade da conduta praticada ante a aplicação do princípio da insignifi-
cância. Ausência, na hipótese, de justa causa para a ação penal. Incidência dos princípios 
da subsidiariedade, da fragmentariedade, da necessidade e da intervenção mínima que 
regem o Direito Penal. Inexistência de lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Ordem 
concedida para determinar o trancamento da ação penal de origem, por efeito do reconheci-
mento da atipicidade da conduta.” (STF, HC 114.060, 2ª Turma, relatora Ministra Cármen 
Lúcia, relator para o acórdão Ministro Joaquim Barbosa, Dje-038 27.02.2013)

Sobre o ponto, é oportuna a lição transcrita:
“Para nós, a intervenção mínima surge como a alternativa efetivamente acolhida pela 

ordem jurídica nacional para a configuração de seu Direito Penal e, mais especificamente, 
no âmbito da hermenêutica penal. Constitui, sim, matéria de observância necessária no 
âmbito da política criminal, mas, também, instrumental apto e suficiente a exercer controle 
do excesso incriminador no interior dos tipos penais, ocupando papel relevante no campo 
da prática do direito, quando nada para diminuir o alcance da respectiva incidência (dos 
tipos), quando desconectada com o sistema geral de reprovações e de condutas proibidas. Em 
um Estado de Direito, o máximo que se concebe em matéria penal é a intervenção mínima.

E, como desdobramento necessário da proibição de excesso, e diante de uma ausência 
– óbvia – de sua explicitação em texto positivo, entendemos o minimalismo penal também 
como pauta de interpretação. [...]

E é exatamente do postulado de intervenção mínima que se pode também deduzir o 
caráter fragmentário do Direito Penal.

Ora, se a intervenção penal deve ser mínima, segundo uma valoração racional quanto 
à importância e à necessidade de tutela penal de determinados bens jurídicos, é preciso, 
então, que o universo das incriminações somente incida de modo fragmentário, isto é, sobre 
apenas alguns daqueles bens (jurídicos). E não só. Que incida apenas quando se tratar de 
danos de maior gravidade, na medida em que a própria intervenção penal é também, por 
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ela mesma, igualmente grave. O que nem de longe implicará qualquer recusa à sua neces-
sidade, quando destinada à proteção de bens jurídicos essenciais à coexistência – tutela 
penal dos direitos fundamentais – contra ações e condutas tendentes à produção de danos 
mais graves e relevantes.

Tem-se, portanto, junto ao aspecto fragmentário do Direito Penal, a sua subsidiariedade – 
também arrolada entre os princípios [no sentido de critérios hermenêuticos] fundamentais –, 
que implica dizer que a intervenção mínima significa não só a eleição de determinados bens 
e interesses para a sua proteção, mas também a exigência qualificada de sua incidência, 
reservada sempre como ultima ratio, a dar preferência para outras formas de intervenção 
menos gravosa e mais adequada.” [destaquei] (PACELLI, Eugênio; CALLEGARI, André. 
Manual de Direito Penal: Parte Geral. São Paulo: Atlas, 2015. p. 88)

Como visto, ao se abordar a subsidiariedade e outros critérios 
hermenêuticos do Direito Penal, é praticamente impossível não 
tangenciar a questão do bem jurídico. É exatamente sobre isso o 
próximo tópico.

6. O bem jurídico como limite ao poder punitivo estatal e a 
ofensividade da conduta

Segundo a sucinta definição de Pacelli e Callegari, o “princípio 
da lesividade impõe que todo tipo penal deve descrever ou abrigar 
um comportamento suficiente a produzir danos concretos ou perigo 
efetivo de danos à pessoa, assim considerados aqueles que atinjam o 
conjunto dos atributos reconhecidos ao Homem, como necessários ao 
desenvolvimento de suas potencialidades” (obra citada, p. 91).

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, 
chegando a um resultado harmônico com o conceito de lesividade 
acima exposto. 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.). 
Doutrinas essenciais: Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011. v. 1. p. 355-401).
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E adverte o penalista: 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. Obra citada, p. 371). Indo mais além: 
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 a obra: “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).

Nessa tarefa de encontrar um bem jurídico tutelado pela norma penal, 
Claus Roxin alerta para alguns critérios necessários (os dispositivos de 
leis alemãs são omitidos da transcrição):

“[u]m conceito de bem jurídico como o aqui proposto tem consequências de alta rele-
vância: ele exclui o moralismo puro (por ex. a punição do homossexualismo entre adultos, 
de atos sexuais com animais etc.), porque nesse caso não se lesionam as possibilidades de 
desenvolvimento de ninguém; ele exclui também o paternalismo duro (hard paternalism) 
[...]. A ideia de bem jurídico não permite qualquer proteção de sentimentos, que pune já a 
provocação de cenas indesejadas [...]. Tampouco a lesão de tabus [...] é objeto do Direito 
Penal. Em todos esses casos, nem um terceiro, nem a coletividade é lesionada. O fato de 
que alguém se sinta ofendido por um desses comportamentos não basta para legitimar a 
pena. ‘Não pertence às condições de desenvolvimento da pessoa que ela não seja moles-
tada em suas convicções pessoais de valor moral. Em nossa sociedade pluralista [...] tais 
perturbações anímicas têm de ser suportadas.’ [Nota no original: Sternberg-Lieben, in: 
Die Rechtsgutstheorie, p. 75.]

Tampouco são bens jurídicos os objetos de proteção de grau de abstração impalpável, 
como a figura da idoneidade para perturbar a paz pública, que aparece em diversos dispo-
sitivos penais. Leis penais simbólicas, que são aquelas que, primariamente, não previnem 
danos, mas querem demonstrar um compromisso do legislador com determinados valores 
ou finalidades, não punem lesões a bens jurídicos. Também os chamados bens jurídicos 
aparentes são inaptos a fundamentar dispositivos penais. Trata-se aqui de conceitos gerais, 
como a ‘saúde pública’ ou a ‘capacidade de funcionamento do sistema de seguros’, a que 
se chega por uma adição de várias lesões a bens jurídicos concretos e que são usados para 
fundamentar uma punibilidade que não poderia ser fundamentada se só se tivessem em conta 
as ações lesivas concretas.” [destaquei] (ROXIN, Claus. Sobre o recente debate em torno do 
bem jurídico. In: GRECO, Luís; TÓRTIMA, Fernanda Lara (orgs.). O bem jurídico como 
limitação do poder estatal de incriminar? Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 187 e 188)

Com base no que foi exposto até aqui, fica a severa dúvida sobre se 
alguma pessoa teve suas possibilidades de desenvolvimento, dentro da 
moldura constitucional, prejudicadas (ou sequer postas em risco) pelo 
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comentário que o acusado publicou em rede social. Em verdade, ao se 
tentar encontrar um bem jurídico a ser tutelado neste caso concreto, 
parece que se ficciona uma entidade coletiva, um ente metafísico, a partir 
da locução “etnia (ou raça) indígena”, de forma a legitimar uma sanção 
penal. Como se esse ente metafísico-coletivo tivesse sua possibilidade 
de desenvolvimento comprometida. Ora, não se pode lastrear a lei penal 
em tais ficções. Afinal, como já citado acima, a intervenção penal, ela 
mesma, é grave.

E neste caso concreto, saliento, a gravidade exaspera-se. Isso porque, 
colidindo com a tutela, via sanção penal, de um suposto bem jurídico 
por demais abstrato, está o direito fundamental à liberdade de expressão. 
Trato dessa questão no tópico que segue.

7. Discurso de ódio, liberdade de expressão vs. tutela da honra e da 
imagem e aplicação da lei penal

7.1. “Discurso de ódio” e critérios
Embora já pudesse ser considerada resolvida a questão sobre a devida 

absolvição do réu 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 de Walter Claudius 
Rothenburg e Tatiane Stroppa:

“O primeiro ponto consiste em definir o que é o discurso de 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 
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.” (ROTHENBURG, Walter Claudius; STROPPA, Ta-
tiana. 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: 28 set. 2017)
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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 Tatiana Stroppa, acima 
mencionados, indicam um caminho, citando o artigo “Panorama sobre 
discurso de ódio no Brasil”, no qual são apontados alguns critérios 
para uma manifestação ser enquadrada 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 consideradas 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.” (ARTIGO 
19. Panorama sobre discurso de ódio no Brasil. São Paulo, Artigo 19, [s.d.]. Disponível 
em: <http://artigo19.org/centro/files/discurso_odio.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2015)

Ora, conforme já referido acima, avaliando-se sem pressuposições o 
comentário do acusado, mais pareceu ter se tratado de uma tentativa de 
fazer graça do que de uma “profunda forma de opróbrio” (i); portanto, 
também não se pode inferir que sua intenção fosse incitar ódio (ii). 
Além disso, a probabilidade de ocorrência de dano (v) a partir do “post” 
em ambiente virtual é nula (haja vista as milhares de postagens 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 Supremo Tribunal Federal (HC 82.424, 
Tribunal Pleno, relator Ministro Moreira Alves, relator para acórdão 
Ministro Maurício Corrêa, DJ 19.03.2004), em cujo caso, também 
normatizado pelo artigo 20 da Lei 7.716/89, o tribunal entendeu que 
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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 página 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. 
Transcrevo:

“‘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 
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, como já se afirmou acima, não se afere na conduta 
do réu potencial algum para – sequer – excluir ou minorar o exercício 
de direito de qualquer pessoa pertencente a etnia alguma. Então, resta 
necessário abordar a questão da proporcionalidade de eventual sanção 
penal, nesse contexto, sobre o acusado. Mas antes será exposto precedente 
mundialmente conhecido que tange diretamente ao tema.

7.2. Liberdade de manifestação do pensamento e o paradigmático 
caso Lüth

Segundo breve lição de Robert Alexy (ALEXY, Robert. 
Constitucionalismo discursivo. Tradução e organização de Luís Afonso 
Heck. 3. ed. rev. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 106 e 107), 
o Tribunal Constitucional alemão, ainda na metade do século passado, 
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percebeu a necessidade do uso da ponderação (aplicação de princípios) 
conjuntamente à subsunção (aplicação de regras) para a concretização 
de direitos fundamentais. Essa necessidade foi evidenciada na decisão 
do processo que ficou conhecido como “caso Lüth”.

Ainda na esteira da doutrina de Alexy, narro brevemente a questão 
jurídica. Erich Lüth conclamava os cidadãos alemães e os proprietários de 
cinemas e distribuidoras de filmes para boicotarem as obras produzidas 
pelo cineasta Veit Harlan, pois este, no passado, havia trabalhado 
na composição de propaganda para o regime nazista, muito embora 
nunca mais tivesse tratado do tema. O tribunal de segunda instância de 
Hamburgo, com base no § 826 do Código Civil alemão, decidiu que 
Lüth não poderia, ao promover os boicotes, mencionar o novo filme de 
Veit Harlan, pois nada tinha de nazista. A norma infraconstitucional 
que lastreou a decisão proibia causar dolosamente a outrem dano de um 
modo que infringisse os “bons costumes”.

Lüth recorreu ao Tribunal Constitucional federal, alegando que a 
decisão violava seu direito fundamental à liberdade de manifestação 
de opinião, amparada pela Constituição alemã em seu artigo 5, alínea 
1, que dispõe: “Cada um tem o direito de manifestar e de propagar 
livremente a sua opinião em palavra, escrita ou imagem e de informar-
se, sem entraves, nas fontes gerais acessíveis. A liberdade de imprensa 
e a liberdade de reportagem por meio de radiodifusão e filme serão 
garantidas. Uma censura não tem lugar” (tradução conforme nota de 
rodapé nº 6 da página 106 da obra citada).

O Tribunal Constitucional afirmou que realmente Lüth tinha esse 
direito protegido prima facie pela Constituição. Mas lembrou que já na 
alínea seguinte havia três cláusulas que o limitavam. Dispõe a alínea 
2: “Esses direitos encontram suas barreiras nas prescrições das leis 
gerais, nas determinações legais para a proteção à juventude e no direito 
da honra pessoal” (tradução conforme nota de rodapé nº 7 da página 
106 da obra citada). Ainda, afirmou que o dispositivo do Código Civil 
enquadrava-se na locução “leis gerais” da alínea 2, e que “a concepção 
jurídica e de costumes democrática do povo alemão” (fazendo remissão 
ao § 826 do Código Civil) proibia um chamamento ao boicote das obras 
de Harlan.
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Conforme leciona Alexy, se o Tribunal Constitucional operasse 
somente por meio de subsunção (aplicação de regras), o caso estaria 
encerrado aí, vedando-se a manifestação de pensamento de Lüth. Mas 
não foi assim que ocorreu. Transcrevo:

“O Tribunal Constitucional federal é da opinião de que não é suficiente fazer essas 
duas subsunções isoladas. Ele exige, ao contrário, que sempre então, quando a aplicação 
de normas do direito civil leva à limitação de um direito fundamental, deve ter lugar uma 
ponderação dos princípios constitucionais colidentes. O resultado da ponderação do Tri-
bunal Constitucional federal foi que ao princípio da liberdade de opinião deve ser dada a 
primazia perante os princípios em sentido contrário. Ele exigiu que a cláusula ‘contra os 
bons costumes’, no § 826 do Código Civil, devesse ser interpretada de acordo com essa 
prioridade. Concisamente: Lüth ganhou.” [destaquei] (ALEXY, Robert. Obra citada, p. 107)

O “caso Lüth” ficou mundialmente conhecido como paradigma da 
irradiação da eficácia dos direitos fundamentais para as relações entre 
cidadãos. Antes, costumava-se pensar que esses direitos só seriam 
concretizados como garantias de defesa do cidadão em face do Estado. 
Ora, essa é a concepção clássica dos direitos fundamentais. Ela foi 
ampliada, mas certamente não abandonada. E neste caso concreto, em 
que se pretende aplicar sanções penais a um cidadão porque sua conduta 
seria subsumível a um dispositivo de lei penal, ela revela-se ainda 
atualíssima. Portanto, passo a analisar a colisão de direitos fundamentais 
neste caso concreto, por meio da técnica da proporcionalidade (análise 
de idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito).

7.3. Proporcionalidade
O Ministério Público Federal, em seu recurso, afirma que “não se pode 

conceber a ideia de que um pensamento ou opinião sobre determinado 
tema venha a ofender a honra ou a dignidade de outras pessoas, e, muito 
menos, venha a incitar a discriminação ou o preconceito a determinada 
raça ou etnia” (processo original, evento 151).

Pois bem. Em tópico acima, já foi abordada a questão da vacuidade 
do eventual bem jurídico tutelado quando o sujeito passivo seria uma 
raça ou uma etnia (seria algo como um ente coletivo metafísico), não 
restando demonstrado como pessoas humanas teriam, devido à conduta 
do acusado, tido prejudicado o desenvolvimento de suas potencialidades.

Então agora passo a focar a questão da colisão dos princípios 
constitucionais no caso concreto alegada na manifestação ministerial. De 
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um lado, a liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IV, da Constituição 
da República) do acusado; de outro, a honra e a imagem das pessoas 
(inciso X) de etnia indígena.

Primeiramente, reconheço a idoneidade do uso da lei penal para 
tutelar os direitos fundamentais e, sem dúvida, nossa Constituição 
elevou a honra e a imagem das pessoas a tal patamar. A partir disso, 
dispositivos penais bem delimitados, tanto quanto aos verbos nucleares 
como quanto ao contexto das condutas proibidas, seriam bem-vindos.

Em um segundo passo, ao verificar a necessidade da aplicação da lei 
penal frente a este caso concreto, pergunto-me seriamente se uma ação 
no âmbito cível, proposta por alguém que se tenha sentido ofendido pelo 
comentário, não seria mais do que suficiente para reparar eventual dano 
causado pelo acusado e, ao mesmo tempo, desencorajá-lo de repetir a 
conduta. Revela-se desnecessário o manejo da ultima ratio para tanto.

Porém, por afeição à argumentação, dou por superada a segunda 
fase da análise para verificar, ainda no caso concreto, qual princípio 
constitucional colidente prevalece. Para tanto, valho-me de tudo o que 
foi exposto até aqui sobre quem seria o sujeito passivo da conduta 
em tela. Ora, se não se responder a essa pergunta com um ficcionado 
ente coletivo, resta entender que seria, ainda bem abstratamente, cada 
uma das pessoas distinguíveis como pertencentes à etnia indígena. Por 
óbvio, estar-se-ia também diante de uma grande ficção, uma vez que é 
bem possível que ninguém dessa etnia tenha tomado conhecimento do 
comentário postado na rede social, ou mesmo que, se alguém o lera, 
não se tenha importado minimamente. Ainda, caso se afirmasse que não 
seria necessário pessoa alguma ter tido ciência do comentário para que 
restasse maculada a honra e/ou a imagem das pessoas da etnia indígena 
(ficção do ente metafísico), não consigo classificar eventual violação 
aos mencionados direitos, oriunda de um “post no Facebook”, senão 
como pequena.

Por outro lado, em caso de aplicação da sanção penal contra o acusado, 
seria inarredável a pesada intervenção em sua liberdade de manifestação 
de pensamento. Tenha o réu objetivado fazer um comentário meramente 
jocoso ou mesmo ofensivo, a realidade é que o emprego do braço penal 
do Estado teria efeitos concretos graves sobre o direito fundamental de 
um indivíduo, uma pessoa humana. Para além da questão particular, ad 
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argumentandum tantum, imaginem-se os efeitos de uma proliferação da 
intervenção penal frente à acima abordada expansão das manifestações 
de pensamento por meio das redes sociais.

Portanto, ao se promover a subsunção de qualquer manifestação de 
pensamento ao artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/89, deve ser considerada a 
primazia da liberdade de expressão em casos de mínima ofensividade 
da conduta em tela.

Com isso, creio ficar evidente que, em situações jurídicas como a 
presente, prevalece o direito fundamental à livre manifestação do 
pensamento, sob pena de o Estado brasileiro, na acomodação dos 
choques que ocorrem no processo de concretização dos direitos 
fundamentais, prestar-se a amordaçar seus cidadãos por meio do 
Direito Penal.

8. Conclusão

Dessa forma, em face do que dispõe o artigo 20, § 2º, da Lei 7.716/89, 
resta formal e materialmente atípica a conduta do acusado, devido, 
respectivamente, à ausência de dolo (por falta de elemento subjetivo 
do tipo) e à mínima ofensividade jurídico-penal da conduta. Mantenho, 
portanto, a absolvição do réu, mas com base no artigo 386, inciso III, 
do Código de Processo Penal.

9. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação 
criminal.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5011050-77.2010.4.04.7100/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus

Apelante: T.M.F.M.
Procurador: Dr. Ricardo Henrique Alves Giuliani (DPU) DPU109

Apelado: Ministério Público Federal

EMENTA

Penal e Processual Penal. Questão de ordem. Estelionato. 
Mutatio libelli. Aditamento à denúncia. Alteração substancial dos 
fatos narrados. Redefinição jurídica. Marco interruptivo. Prescrição 
retroativa pela pena em concreto. Extinção da punibilidade de ofício. 
Prazo para levantamento do segredo de justiça.

1. Aplicado o instituto da mutatio libelli, na forma do artigo 384 do 
Código Penal, e trazendo o aditamento à denúncia, além da redefinição 
jurídica dos fatos, uma narrativa decorrente da instrução processual 
implementada pela qual passou a se defender a denunciada e que 
modificou substancialmente a anterior, alterou-se o primeiro marco 
interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, inicialmente na data 
de admissão da denúncia, para a data do recebimento da peça que a 
aditou. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não incidentes no caso as alterações advindas da Lei 12.234/2010 
e transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, 
a prescrição tem início na data dos fatos e regula-se pela pena 
concretamente aplicada, de acordo com o artigo 110, § 1º, do Estatuto 
Repressor, descontado o acréscimo decorrente da continuidade delitiva 
na forma da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.

3. Decorrido lapso temporal maior do que o prazo legal previsto no 
artigo 109 do Código Penal entre os fatos, redefinidos, e o recebimento 
da peça incoativa aditada, operou-se a prescrição da pretensão punitiva 
na modalidade retroativa.

4. Questão de ordem formulada e solvida no sentido de declarar a 
prescrição retroativa e extinguir a punibilidade da acusada conforme 
artigo 107, inciso IV, do Código Repressivo.

5. Prazo assinado para a manifestação das partes antes do levantamento 
do segredo de justiça nos autos.
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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, assinar o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que 
as defesas apontem, justificadamente, se há peça(s) processual(is), 
documento(s), enfim, algo que deva permanecer sob segredo de justiça/
sigilo, cientes de que, não o fazendo, o processo passará a ser de 
integral conhecimento público, e solver a questão de ordem proposta 
para declarar, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva pela pena 
concretamente aplicada e extinguir a punibilidade da acusada, nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 08 de março de 2017.
Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: O Ministério 
Público Federal ofereceu denúncia em face de L.C.M. (nascido em 
18.12.1945), I.F. (nascida em 17.09.1962) e T.M.F.M. (nascida em 
16.08.1955), imputando-lhes a prática dos delitos tipificados no artigo 
1º, incisos I e II, da Lei 8.137/90 c/c artigo 29 do Código Penal, porque 
os primeiros, na qualidade de administradores, e a última, na qualidade 
de contadora da empresa individual L. Martins e Cia. Ltda., durante os 
anos-calendário de 2004 a 2007, teriam suprimido tributos federais na 
ordem de R$ 80.571,66 (oitenta mil, quinhentos e setenta e um reais 
e sessenta e seis centavos), valor este que, acrescido de multa e juros, 
totalizou R$ 273.113,33 (duzentos e setenta e três mil, cento e treze 
reais e trinta e três centavos), ao declararem falsamente a inatividade 
nos anos-calendário 2004 e 2005 e ao omitirem informações relativas 
às receitas da empresa nos anos-calendário de 2006 e 2007 (evento 01, 
INIC1, da ação penal originária).

A peça incoativa foi recebida em 22.09.2010 (evento 07, DESP2, 
idem).

Instruído o feito, sobreveio sentença (evento 156, SENT1, idem) 
disponibilizada na plataforma eletrônica em 08.10.2012, julgando 
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improcedente a denúncia para absolver os réus L.C.M. e I.F. da 
imputação de prática do delito do artigo 1º, incisos I e II, da Lei 8.137/90, 
com fulcro no artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, por 
ter restado comprovado que não concorreram para a infração penal. No 
que tange à ré T.M.F.M., o juízo a quo determinou a baixa dos autos em 
diligência, a fim de que a acusação, querendo, oferecesse aditamento à 
denúncia, com amparo no artigo 384 do Código de Processo Penal.

O agente ministerial ofereceu aditamento à peça incoativa, 
denunciando a ré T.M.F.M. pela prática do delito previsto no artigo 171 
c/c o artigo 71, ambos do Estatuto Repressivo, por, no período abrangido 
entre janeiro de 2005 e dezembro de 2008, na condição de contadora 
da empresa L. Martins e Cia. Ltda., da qual L.C.M. era proprietário e 
na qual sua esposa I.F. trabalhava, ter obtido para si vantagem ilícita 
consistente em valores referentes ao recolhimento de tributos devidos 
pela empresa, em prejuízo do casal, induzindo-os e mantendo-os em 
erro mediante artifício ou ardil ao apresentar-lhes Darfs falsas (evento 
166, ADITDEN1, idem).

A denúncia aditada foi recebida em 14.11.2012 (evento 184, DESP1, 
idem).

Realizada a instrução pertinente ao aditamento, sobreveio nova 
sentença em 27.06.2014 (evento 312, SENT1, idem), julgando 
procedente a denúncia para condenar T.M.F.M. pela prática do delito 
tipificado no artigo 171, c/c artigo 71, ambos do Código Penal, à pena 
privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, 
em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos 
nas modalidades de prestação de serviços à comunidade e prestação 
pecuniária de 04 (quatro) salários mínimos, e à pena de multa de 102 
(cento e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 
salário mínimo vigente na data do último fato (dezembro de 2008), 
atualizado. Foi fixado valor mínimo para a reparação do dano às vítimas.

Houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação em 
03.07.2014, em razão da renúncia ao prazo recursal (evento 315, idem).

Em 08.07.2014 (evento 320, SENT1, idem), foi publicada decisão 
declarando extinta a punibilidade da acusada com relação aos delitos 
de estelionato perpetrados por ela antes de setembro de 2006 pela 
prescrição da pretensão punitiva retroativa pela pena em concreto.
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A defesa opôs embargos de declaração (evento 328, EMBDECL1, 
idem), pedindo a redução do quantum da pena fixada, diante da 
constatação da prescrição de parte dos fatos denunciados, recurso que 
não foi conhecido por intempestividade (evento 330, DESP1, idem).

Irresignada quanto ao édito condenatório, a defesa interpôs apelação 
(eventos 333 e 338, RAZAPELA1, idem), sustentando, em suas razões: 
a) preliminarmente, o reconhecimento da incompetência da Justiça 
Federal; b) no mérito, a absolvição em virtude da insuficiência de provas 
quanto à autoria do delito de estelionato; c) subsidiariamente, a redução 
para 1/3 (um terço) da causa de aumento decorrente da continuidade 
delitiva; e d) a redução da prestação pecuniária para 01 (um) salário 
mínimo.

Com as contrarrazões (evento 341, CONTRAZ1, idem), ascenderam 
os autos a esta Corte.

O representante do órgão ministerial atuante nesta instância ofereceu 
parecer, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (evento 05).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: A despeito 
da devolução da controvérsia a este Colégio atinente à condenação 
da ré pela prática do crime de estelionato em continuidade delitiva e 
à alegada (in)competência da Justiça Federal para processamento e 
julgamento do caso concreto, trago ao exame da Turma questão de 
ordem para a apreciação preliminar da prescrição da pretensão punitiva 
na modalidade retroativa.

1. Questão de ordem – preliminar da prescrição da pretensão punitiva

Passo a contextualizar os fatos e delimitar o primeiro marco 
interruptivo da exceptio prescricional.

Em 14.06.2010, o Ministério Público Federal ofereceu denúncia 
(evento 01, INIC1, do processo originário), recebida em 22.09.2010 
(evento 07, DESP2, idem), em face de três réus e imputando-lhes a prática 
de crime contra a ordem tributária conforme a seguinte narrativa fática:

“I – DOS FATOS
1. Os denunciados L.C.M. e I.F., na qualidade de administradores, bem como T.M.F.M., 
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na qualidade de contadora da empresa individual L. MARTINS E CIA. LTDA., inscrita no 
CNPJ sob o nº [omissis], estabelecida na Rua [omissis], em Porto Alegre/RS, durante os 
anos-calendário de 2004 a 2007, suprimiram tributos federais devidos pela referida em-
presa, na ordem de R$ 80.571,66 (oitenta mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e 
seis centavos), valor este que, acrescido de multa e juros, totalizou R$ 273.113,33 (duzentos 
e setenta e três mil, cento e treze reais e trinta e três centavos), ao omitirem informações 
relativas às receitas da empresa dos anos-calendário de 2006 e 2007, bem como frauda-
ram a fiscalização tributária omitindo operações em documento exigido pela lei fiscal, nos 
anos-calendário de 2004 e 2005, quando declaram falsamente sua inatividade.

2. Consoante demonstra a representação fiscal para fins penais inclusa, que teve início 
em 24.09.2008, cujos relatórios de ação fiscal encontram-se insertos no Apenso I – Vol. 
I, II e III (fls. 03-06 e 464-472 da representação), os acusados L.C.M., I.F. e T.M.F.M., 
enquanto administradores e contadora, respectivamente, da empresa L. MARTINS E CIA. 
LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria de comunicação, produção de 
materiais publicitários, didáticos e produção audiovisual, fraudaram a fiscalização e omi-
tiram informações, isso porque apresentaram declaração de inatividade e, assim, omitiram 
receitas, nos anos-calendário de 2004 e 2005, bem como omitiram informações, na medida 
em que omitiram receitas da mencionada empresa, nos anos-calendário de 2006 a 2007.

3. Ocorre que, nos anos-calendário de 2004 a 2007, a empresa auferiu receita advinda 
da atividade precípua estabelecida no contrato social, tanto que houve a emissão de notas 
fiscais de prestação de serviços, conforme demonstrado na planilha de fls. 457-461 da re-
presentação em apenso, montando o valor da receita omitida em R$ 881.367,41 (oitocentos 
e oitenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos). Todavia, 
nos anos-calendário de 2004 e 2005, a empresa apresentou declaração de inatividade (fls. 
420-423 do Apenso I) e, nos anos-calendário de 2006 e 2007, não efetuou qualquer tipo 
de declaração ao fisco, não havendo declarado qualquer valor de receita ou de tributo a 
pagar, deixando, assim, de recolher qualquer tributo relativo ao mencionado período (fls. 
424-427 do Apenso I).

4. A conclusão da existência da omissão de receitas efetivamente percebidas pela empresa 
L. MARTINS E CIA. LTDA. foi fundada na análise feita nos talonários de notas fiscais 
emitidas (fls. 110-387 do Apenso I), as quais foram apresentadas pelos réus, bem como a 
partir de diligências realizadas junto a clientes da empresa em tela, os quais confirmaram 
os pagamentos no referido período, bem como forneceram cópias das notas fiscais desses 
serviços (fls. 48-109 do Apenso I), consoante resta descrito no relatório de ação fiscal de 
fls. 467-472 do Apenso I.

5. Tanto é fato que deixou a empresa de promover o recolhimento devido que os repre-
sentantes da empresa fiscalizada efetuaram o recolhimento de imposto, antes do início da 
fiscalização, a título de tributos devidos no período compreendido entre os meses de junho 
a dezembro de 2007 (fls. 424-427 do Apenso I), sendo esses valores pagos aproveitados 
para dedução dos tributos apurados de ofício na fiscalização.

II – DA MATERIALIDADE (...)
III – DA AUTORIA
7. A autoria do fato delituoso supracitado restou inequívoca em relação ao réu L.C.M., 

uma vez que o contrato social (fls. 18-20 do Apenso I) da referida empresa dispõe, em sua 
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cláusula nona, textualmente que: ‘A sociedade será administrada por todos os sócios de 
comum acordo (...)’, cláusula esta que foi mantida pela posterior alteração contratual (fl. 
21 do Apenso I).

8. Cabe ressaltar que, embora D.M. conste no contrato social como sócio da referida 
empresa e, portanto, pudesse ser também responsável por sua administração, restou com-
provado, a partir das oitivas do próprio D.M. (fl. 15 do IPL), bem como do réu L.C.M. (fls. 
16-19 do IPL), que aquele apenas consta no contrato social para fins de registro da empresa, 
pois nunca exerceu nenhuma atividade relacionada a esta.

9. Outrossim, a coautoria na prática delituosa ora delimitada recai também, de forma 
inequívoca, sobre a ré I.F., tanto em razão do poder de gestão e de representação da em-
presa a ela conferido por meio da procuração pública de fl. 23 do Apenso I, como pelas 
declarações do corréu L.C.M., o qual afirma que sua esposa I.F. também exercia atividades 
de administração da empresa (fls.16-19 do IPL).

10. Verifica-se, ainda, a coparticipação na execução da infração penal ora denunciada 
da ré T.M.F.M., uma vez que as declarações prestadas pelo corréu L.C.M. não deixam 
dúvidas do papel exercido por esta na administração das questões tributárias da empresa, 
declarações estas confirmadas pela própria denunciada quando de sua oitiva, oportunidade 
em que declara que era encarregada de toda a escrita fiscal da referida empresa, bem como 
do pagamento dos tributos devidos, pois apresentava os cálculos a L.C.M., o qual lhe re-
passava os valores que deveriam ser pagos (fls. 24-25 do IPL). (...)” (destaquei)

Tais fatos foram apurados e julgados na sentença proferida em 
08.10.2012 (evento 156, SENT1, idem), que absolveu os réus L.C.M. 
e I.F. por ter restado comprovado que não concorreram para a infração 
penal. Em relação à ré T.M.F.M., com amparo no artigo 384 do Código 
de Processo Penal, ante a nova definição jurídica dos fatos depreendida 
da instrução criminal, aplicou o magistrado sentenciante o instituto 
da mutatio libelli e converteu o feito em diligência, oportunizando ao 
órgão acusatório o aditamento da denúncia.

Assim se pronunciou o juízo a quo:
“À vista das provas que resplandecem dos autos, torna-se evidente que os réus L.C.M. 

e I.F., em que pese fossem os efetivos gestores do empreendimento à época dos fatos, não 
detiveram participação no cometimento do crime.

Por outro lado, embora a doutrina admita a responsabilização penal do contador, somente 
autoriza sua condenação na condição de coautor do crime, isto é, quando comprovadamente 
haja atuado em união de esforços e unidade de desígnios com o administrador, pessoa que 
efetivamente detém o domínio final do fato.

Em outras palavras, não têm a doutrina e a jurisprudência pátrias admitido a responsabi-
lização exclusiva daquele que não possui em suas mãos o poder de gerir a empresa e decidir 
sozinho as diretrizes que serão por ela adotadas, especialmente no que tange ao pagamento 
das contas e aos recolhimentos tributários que deverão ser realizados.

Nesse sentido tem entendido o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para quem ‘o 
autor do delito será quem decidia fazer ou não o recolhimento, priorizar este ou aquele pa-
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gamento, o que evidentemente está na alçada do sócio, e não do empregado ou do contador’ 
(TRF4, HC 97.04.54625-4/SC, rel. Des. Fábio Rosa, 1ª Turma, DJ 03.12.1997).

No caso em comento, embora a ré T.M.F.M. haja sido corretamente denunciada em 
coautoria com os réus L.C.M. e I.F., sua condenação pela prática do crime de sonegação 
fiscal somente seria possível se restasse comprovada nos autos a participação criminal 
daqueles que administravam o empreendimento.

Entretanto, como visto, ao excluir-se a participação dos gestores no evento delitivo, 
esbarra a condenação da ré T.M.F.M., pelo crime de sonegação fiscal, no singelo fato de 
que não detinha ela, por si só, poderes capazes de lhe permitir a prática isolada do delito, 
sem ter que contar com a anuência de seus contratantes. Isso porque ‘a responsabilidade 
do recolhimento, atribuída por lei aos dirigentes da empresa, não é exaurida pelo singular 
repasse do encargo do recolhimento a terceiros’ (TRF4, AC 96.04.12306-8/RS, rel. Des. 
Teori Zavascki, 2ª Turma, DJ 04.06.1997).

O que pretendeu a ré, a meu ver, foi a obtenção de vantagem ilícita em detrimento 
dos codenunciados, o que se tornou possível a partir da utilização de meio fraudulento, 
consistente na falsificação dos comprovantes de quitação tributária. A fim de alcançar 
seu desiderato, contudo, foi necessária a supressão da carga tributária incidente sobre 
os serviços prestados pela empresa que a contratou, de modo a tornar a sonegação dos 
tributos mero delito reflexo do crime de estelionato.

Ocorre, contudo, que os fatos ora evidenciados não foram narrados na denúncia, impe-
dindo, assim, que o magistrado se pronuncie acerca deles por ocasião da sentença de mérito.

Em assim sendo, valho-me do permissivo legal contido no art. 384 do Código de Processo 
Penal, para aplicar o instituto da mutatio libelli e determinar, quanto à ré T.M.F.M., a 
baixa dos autos em diligência, a fim de que o Ministério Público Federal, se assim entender 
cabível, ofereça o aditamento da peça incoativa, no prazo de 05 dias. (...)” (destaquei)

Por sua vez, o órgão acusatório aditou a peça portal em 15.10.2012, 
trazendo “nova descrição dos fatos imputados” (evento 166, ADITDEN1, 
idem), o que foi recebido em 14.11.2012 (evento 184, DESP1, idem), e 
imputando a T.M.F.M. a prática do delito de estelionato em continuidade 
delitiva.

No aditamento, foram assim descritos os fatos, já com a retificação 
trazida no evento 257, idem:

“1. No período abrangido entre janeiro de 2005 e dezembro de 2008, em Porto 
Alegre/RS, a denunciada, na condição de contadora da empresa L. MARTINS E CIA. 
LTDA., CNPJ nº [omissis] – da qual L.C.M. era proprietário e na qual sua esposa 
I.F. trabalhava –, obteve para si vantagem ilícita, consistente em valores referentes 
ao recolhimento de tributos devidos pela empresa no período, atingindo o total de 
R$ 80.571,66 (oitenta mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta centavos), em 
prejuízo do casal, induzindo-os e mantendo-os em erro, mediante artifício ou ardil.

2. Por ocasião dos fatos, T.M.F.M., valendo-se não só de sua condição de contadora, 
mas também da demasiada confiança que o casal tinha por ela, assumiu o compromisso de 
recolher os tributos devidos pela empresa. Desse modo, no decorrer do interregno imputado, 
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T.M.F.M. pedia às vítimas os valores devidos em dinheiro, contudo não procedia com o 
adimplemento dos tributos, apropriando-se dos valores. Dessa forma, conforme apurado 
pela Receita Federal, T.M.F.M. atestou a inatividade da empresa nas declarações de renda 
relativas aos anos de 2005 e 2006, sendo que nem sequer entregou as declarações de renda 
atinentes aos anos de 2007 e 2008, ocultando referidos procedimentos das vítimas. Por 
isso, a fim de manter as vítimas em erro, a denunciada apresentava-lhes comprovantes de 
pagamento falsos referentes às guias Darfs, quando oportuno, conforme consta no evento 
104, OUT3.

3. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se comprovadas pela Representação 
Fiscal para Fins Penais nº 11080.002434/2009  64 (evento 01, OUT2), mais precisamente: 
i) representação fiscal para fins penais elaborada pela Receita Federal (evento 1, OUT2, fls. 
11-14); ii) declarações de renda oferecidas nos anos de 2004 e 2005, nas quais foi atestada 
a suposta inatividade da empresa (nesse ponto ressalto a inexistência das declarações ati-
nentes aos anos de 2006 e 2007, porque a pessoa jurídica deixou de entregá-las à Receita 
Federal – evento 1, OUT2, fls. 297-298); iii) relatório de ação fiscal no qual foi delineada 
a conduta ilícita empreendida no âmbito da referida pessoa jurídica (evento 1, OUT2, fls. 
310-316); iv) auto de infração que apurou o Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ 
sonegado (evento 1, OUT2, fls. 317-333); v) auto de infração que apurou a contribuição 
para o Programa de Integração Social – PIS sonegada (evento 1, OUT2, fls. 334-349); vi) 
auto de infração que apurou a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL sonegada 
(evento 1, OUT2, fls. 350-366); e vii) auto de infração que apurou a Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social – Cofins sonegada (evento 1, OUT2, fls. 367-382). 
Ademais, os depoimentos das vítimas, tanto no âmbito policial (evento 01, OUT2) como em 
juízo (eventos 105 e 106), bem como das testemunhas P.V.S., auditor da Receita Federal, 
e J.B.S., empregada doméstica das vítimas (evento 99). A própria denunciada confessou a 
prática do delito em seu depoimento prestado na Polícia Federal (evento 01, OUT2). Por 
fim, por meio das guias Darf falsas apresentadas pela acusada (evento 104, OUT3), restam 
bem esclarecidas a materialidade e a autoria do crime imputado.

4. Cumpre ressaltar, inclusive, que, em face da conduta imputada, mais precisamente 
das ações praticadas visando assegurar o sucesso da empreitada criminosa, a exemplo das 
falsas declarações de renda da empresa prestadas ao fisco, bem como pela contrafação 
de guias Darf, bens, serviços e o interesse da União restaram atingidos, de modo reflexo, 
contudo de modo consciente e deliberado, por parte da denunciada.

5. Assim agindo, T.M.F.M. praticou a conduta tipificada no artigo 171 c/c art. 71, ambos 
do Código Penal.” (grifei)

Dessa resenha fática, infiro que, no caso em apreço, a teor do 
artigo 117, inciso I, do Código Penal, houve a alteração da primeira 
interrupção da prescrição, que inicialmente tinha se dado na data da 
admissão da denúncia, para a data do recebimento da peça que aditou 
a incoativa, em 14.11.2012, porque operada com base na instrução 
processual implementada, incluindo e modificando substancialmente a 
narrativa dos fatos pelos quais a única denunciada passou a se defender.

Nessa linha, o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 
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mutatis mutandis:
“PENAL. HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. RETIFICAÇÃO 

DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO 
DA PUNIBILIDADE. O aditamento da denúncia não se constitui em causa interruptiva da 
prescrição quando se circunscreve a retificar lapso verificado por ocasião do oferecimento 
da exordial, consistente, apenas, na descrição de circunstâncias fáticas já conhecidas em 
momento anterior ao início da ação penal. Ordem concedida.” (HC 23.493, 5ª Turma, rel. 
Ministro Felix Fischer, DJU 15.09.2003)

“HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DO ART. 
366 DO CPP. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. ADITAMENTO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE FATOS 
NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. VA-
LIDADE DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO RECEBIMENTO 
DA DENÚNCIA POSTERIORMENTE ADITADA. PARECER DO MPF PELA DENE-
GAÇÃO DO WRIT. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, 
DENEGADA. 1. Omissis. 2. O aditamento da denúncia não torna nula a primeira exordial 
acusatória apresentada, razão pela qual se mantém a interrupção do prazo prescricional 
decorrente do seu recebimento (art. 117, I, do CPB). 3. Parecer do MPF pela denegação da 
ordem.” (HC 188.471, 5ª Turma, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.06.2011)

“HABEAS CORPUS. ADITAMENTO À DENÚNCIA. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDI-
CA. NÃO INCLUSÃO DE FATOS OU RÉUS NOVOS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO 
PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. O aditamento à denúncia, segundo pacífico 
entendimento desta Corte, só interrompe o prazo prescricional quando há modificação subs-
tancial na peça vestibular, com a inclusão de fatos novos ou outros réus. 2. Restringindo-se 
o aditamento a dar ao fato nova definição jurídica, sem que tenha ocorrido modificação 
substancial, não se interrompe o lapso prescricional. 3. Ordem concedida.” (HC 229.449, 
6ª Turma, rel. Ministro Og Fernandes, DJe 05.10.2012)

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RE-
CURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. 
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE NOVO FATO CRIMINOSO. 
MODIFICAÇÃO DO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO 
CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Omissis. 2. O recebimento do 
aditamento é o marco interruptivo da prescrição quando há alteração substancial dos fatos 
anteriormente narrados na denúncia, passando a descrever novo fato criminoso. 3. Resta 
caracterizada a prescrição retroativa da pretensão punitiva, pela pena concreta (3 anos e 6 
meses de reclusão), quando transcorrido prazo prescricional superior a 8 anos entre a data 
do fato (05.06.1999) e a do recebimento do aditamento (12.05.2011) de crime praticado 
anteriormente à Lei 12.234/2010. 4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem 
de ofício para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, do 
CP.” (HC 273.811, 6ª Turma, rel. Ministro Néfi Cordeiro, DJe 18.04.2016)

Ingresso, então, na análise da exceptio.
Com efeito, considerando que a prescrição penal é instituto de 

natureza material e que o presente feito diz respeito a fatos ocorridos 
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em momento anterior ao advento da Lei 12.234, de 05.05.2010, não 
incidem, in casu, as alterações introduzidas pelo referido diploma legal 
no Estatuto Repressivo, em observância ao princípio da anterioridade 
da lei penal, não se cuidando, ademais, de hipótese de aplicação da 
Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal.

Transitada em julgado a condenação para o órgão acusatório 
(evento 315 do processo originário), a prescrição se regula pela pena 
concretizada na sentença, com respaldo no artigo 110, § 1º, do Código 
Penal, com a redação anterior à Lei 12.234/2010, tendo termo inicial na 
data dos fatos.

O prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelecido 
no artigo 109, inciso V, do Código Repressor, na medida em que a 
pena privativa de liberdade, descontado o acréscimo decorrente da 
continuidade delitiva na forma da Súmula 497 do Excelso Pretório, 
restou fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Relativamente à delimitação dos fatos, examinando os autos 
eletrônicos e tendo em conta que o estelionato é consumado no 
momento em que o agente obtém a vantagem indevida em prejuízo 
alheio, verifiquei que, em que pese a denúncia aditada mencione o 
período compreendido entre janeiro de 2005 e dezembro de 2008, os 
acontecimentos narrados ocorreram efetivamente entre janeiro de 2004 
e dezembro de 2007 (anos-calendário 2004 a 2007), nas 48 (quarenta e 
oito) competências em que houve o repasse mensal dos tributos pelos 
administradores da empresa em dinheiro para a contadora e que não 
foram recolhidos ao Fisco, conforme representação fiscal para fins 
penais (evento 01, OUT2, idem).

Assim, transcorridos mais de 04 (quatro) anos entre o último fato 
(2007) e o recebimento do aditamento da denúncia (2012) – sendo este 
o primeiro marco interruptivo –, operou-se a prescrição da pretensão 
punitiva pela pena em concreto, na modalidade retroativa, de modo que 
é imperiosa a declaração da extinção da punibilidade da ré com fulcro 
no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

2. Segredo de justiça

Cumpre ressaltar que os integrantes da Quarta Seção desta Corte, 
ainda em sua composição anterior, uniformizaram entendimento no 
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sentido de que deve haver (a) restrição de acesso a autos que contenham 
informações sigilosas ou de (b) sigilo nas sessões de instrução e 
julgamento, em que haja risco e/ou necessidade de serem tais dados 
abordados ostensivamente, e (c) não divulgação de votos em que seja 
indispensável a reprodução desses elementos.

O segredo ou o sigilo, todavia, não se destina a cobrir com seu 
manto o processo (que mantém públicos os atos que não necessitem da 
referida proteção), muito menos a pessoa dos réus (salvo as hipóteses 
propter officium), mas tão somente questões de estado, de direito e fatos 
cujo acesso e cuja divulgação, por carecerem de privacidade no seu 
trato, a Constituição houve por bem restringir, excepcionando-o apenas 
no interesse da investigação, da persecução criminal e de apurações 
congêneres, essas mediante o empréstimo e/ou compartilhamento de 
informações devidamente justificado pelos interessados e autorizado 
judicialmente.

Assim, não sendo possível isolar/separar os atos, documentos e 
outros elementos sujeitos àquela proteção, isso ao menos enquanto 
não houvesse viabilidade técnica e operacional para tal disjunção, era 
praxe atribuir-se ao feito, como um todo, a classificação de processo 
em segredo de justiça, a fim de que a ele somente tivessem acesso as 
partes, seus procuradores e servidores com dever legal de atuar nos 
autos, ressalvada, obviamente, decisão em contrário do julgador.

No entanto, já existe funcionalidade disponível na plataforma do 
e-Proc permitindo a elevação específica do nível de sigilo, é dizer, não 
se faz mais necessário manter todo o processo em segredo de justiça.

Portanto, se a tecnologia viabiliza a técnica da ponderação, é 
plenamente factível superar a colisão de princípios, no caso o da 
publicidade e o da intimidade, mediante a intimação do(s) interessado(s) 
na preservação do segredo de justiça/sigilo para que aponte(m), 
justificadamente, se há peça(s) processual(is), documento(s), enfim, 
algo que deva permanecer sob proteção, possibilitando o conhecimento 
público em relação ao restante.

Decorrido o prazo para tanto, sem manifestação, fica ciente a defesa 
de que o feito não estará albergado por qualquer nível de sigilo.

Assim, assino o prazo de 15 (quinze) dias, não sucessivo, para tal 
manifestação.
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3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de assinar o prazo de 15 (quinze) 
dias, a fim de que as defesas apontem, justificadamente, se há peça(s) 
processual(is), documento(s), enfim, algo que deva permanecer sob 
segredo de justiça/sigilo, cientes de que, não o fazendo, o processo 
passará a ser de integral conhecimento público, e solver a questão 
de ordem proposta para declarar, de ofício, a prescrição da pretensão 
punitiva pela pena concretamente aplicada e extinguir a punibilidade 
da acusada.

HABEAS CORPUS Nº 5036475-22.2017.4.04.0000/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha

Paciente/Impetrante: A.L.O.
Advogado: Dr. Rodrigo Mendonça Duarte

Impetrado: Juízo Federal da 14ª VF de Curitiba
MPF: Ministério Público Federal

DECISÃO

O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha: Trata-se de habeas 
corpus, com pedido liminar, impetrado por Rodrigo Mendonça Duarte 
em favor de A.L.O., apontando como autoridade coatora o Juízo da 14ª 
VF de Curitiba, nos autos nº 5046863-67.2016.4.04.7000.

Relata que o paciente foi investigado no bojo da Operação Hashtag, 
estando atualmente recolhido no Presídio Federal de Campo Grande/MS. 
Alega, em suma, que no referido presídio não estão sendo respeitados 
diversos direitos do paciente, como o de seguir o islamismo, dentre eles 
o de prestar culto e seguir os padrões de sua religião. Argumenta que a 
obrigação de cortar integralmente a barba e o cabelo está sendo cobrada 
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de forma equivocada, o que deveria ocorrer apenas no momento de 
sua inclusão no estabelecimento, a teor da Portaria 1.191/98. Alega, 
também, que o Presídio Federal de Campo Grande/MS impõe inúmeros 
requisitos aos familiares do paciente, impossibilitando que este venha 
a receber visitas de seus familiares. Requer, assim, a transferência do 
paciente para a Penitenciária de Tremembé, em São Paulo.

É o relatório. Decido.
Embora relevantes os argumentos da impetração, entendo que o caso 

comporta a prévia vinda das informações da autoridade impetrada.
Intime-se. Solicitem-se informações à autoridade impetrada.
Após, voltem conclusos.
Porto Alegre, 20 de julho de 2017.

 
EMENTA

Habeas corpus. Processo Penal. Operação Hashtag. Terrorismo. 
Prisão preventiva. Condições de cumprimento da pena. Liberdade 
religiosa.

1. Deflui do artigo 5º, inciso VIII, da Constituição Federal que 
“ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou 
de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se 
de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei”. Se por um lado não pode haver privação de 
direitos em função de política ou ato de discriminação religiosa, por 
outro lado, argumentos de cunho religioso não podem ser levantados 
como escusa para o não cumprimento de obrigação legal a todos 
imposta.

2. É exatamente nesse contexto que se insere o paciente, pois o 
sistema penitenciário e as regras de cada presídio (LEP, art. 38) são 
aplicados à generalidade de presos, em atenção à segurança e ao bem-
estar de todo o coletivo encarcerado. 

3. Assim, não se quer pretender que o presídio tenha de sofrer 
adaptações de rotina para que possa o paciente praticar a sua fé, de 
acordo com a compreensão que apresenta.

4. Por outro lado, pelo teor da sentença condenatória, tem-se que 
o paciente, aparentemente, apresenta uma visão deturpada de sua 
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religiosidade, pregando a intolerância religiosa, a disseminação de 
violência generalizada e o extermínio de pessoas que não professem 
exatamente os conceitos religiosos que detém, que estariam, segundo 
sua visão, amparados no islamismo.

5. Ocorre que compreensões dessa natureza não fazem parte 
do islamismo, tampouco seriam toleradas em qualquer sociedade 
democrática, havendo no Brasil expressa vedação quanto a práticas de 
discriminação.

6. A Constituição brasileira assegura como direito individual a 
inviolabilidade de consciência e crença (art. 5º, VI).

7. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ao assegurar 
a liberdade de consciência e religião, impõe, como decorrência da 
liberdade individual de cada um, o dever de os Estados assegurarem 
que cada indivíduo possa conservar a sua religião sem influências do 
Estado ou de qualquer pessoa.

8. As convicções religiosas manifestadas pelo paciente, por pregarem 
a violência e o extermínio de inocentes, não apresentam tutela de proteção 
disponível na Constituição brasileira, na Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos e no sistema jurídico nacional como um todo, 
estando fora da definição que se tem do direito de liberdade religiosa.

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, conhecer em parte do presente habeas corpus e, nessa 
extensão, denegar-lhe a ordem, nos termos do relatório, votos e notas 
de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2017.
Des. Federal Márcio Antônio Rocha, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha: Trata-se de habeas 
corpus, com pedido liminar, impetrado por Rodrigo Mendonça Duarte 
em favor de A.L.O., apontando como autoridade coatora o Juízo da 14ª 
VF de Curitiba, nos autos nº 5046863-67.2016.4.04.7000.

Relata que o paciente foi investigado no bojo da Operação Hashtag, 
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estando atualmente recolhido no Presídio Federal de Campo Grande/MS. 
Alega, em suma, que no referido presídio não estão sendo respeitados 
diversos direitos do paciente, como o de seguir o islamismo, dentre eles 
o de prestar culto e seguir os padrões de sua religião. Argumenta que a 
obrigação de cortar integralmente a barba e o cabelo está sendo cobrada 
de forma equivocada, o que deveria ocorrer apenas no momento de 
sua inclusão no estabelecimento, a teor da Portaria 1.191/98. Alega, 
também, que o Presídio Federal de Campo Grande/MS impõe inúmeros 
requisitos aos familiares do paciente, impossibilitando que este venha 
a receber visitas de seus familiares. Requer, assim, a transferência 
do paciente para a Penitenciária de Tremembé, em São Paulo, pois, 
segundo a defesa, tal presídio possui maior preparo para que o paciente 
possa cumprir sua pena e consequentemente proferir sua fé.

O pedido liminar foi indeferido (evento 2).
A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (evento 

4).
O Ministério Público Federal opina pela remessa do feito ao juízo 

competente para a apreciação dos incidentes em questão (Juízo Federal 
da 5ª VF de Campo Grande/MS) ou pelo não conhecimento do habeas 
corpus (evento 8).

É o relatório. 

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha: Vê-se da consulta 
aos autos na origem (Ação Penal nº 5046863-67.2016.4.04.7000) que o 
paciente foi condenado em sentença proferida no bojo da denominada 
Operação Hashtag pela prática dos crimes previstos nos arts. 3º da Lei 
nº 13.260/16 e 288 do CP, na forma do art. 69 CP, à pena total definitiva 
de 06 (seis) anos e 11 (onze) meses, em regime inicialmente fechado 
(evento 613).

Foi inicialmente decretada a prisão temporária do paciente e de outros 
envolvidos, a qual foi posteriormente convertida em preventiva. De 
início já foi determinada a custódia dos presos temporários em presídio 
federal pelo mm. juiz federal, tendo sido autorizada a sua inclusão 
na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS, onde atualmente se 
encontra o paciente.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018136

Por ocasião da sentença condenatória, publicada em 04.05.2017, foi 
mantida a prisão preventiva do sentenciado.

Para situar a hipótese com clareza, transcrevo as informações 
prestadas pelo juiz federal na origem:

“A Ação Penal nº 5046863-64.2016.4.04.7000, em curso perante este juízo, teve início 
a partir de denúncia oferecida em 16.09.2016 pelo Ministério Público Federal em face dos 
pacientes e outros.

Imputou-se aos pacientes A.L.O. e L.G.O. a prática dos crimes previstos no art. 3º da 
Lei nº 13.260/16, no art. 288 do Código Penal e no art. 244-B, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.069/90. 
Ao paciente F.P.C. foi imputada a prática dos crimes previstos no art. 3º da Lei nº 13.260/16 
e no art. 288 do Código Penal. Já em relação ao paciente L.E.K.M. imputou-se a prática 
dos crimes previstos no art. 3º da Lei nº 13.260/16, no art. 5º, § 1º, I, c/c § 2º, da Lei nº 
13.260/16, no art. 288 do Código Penal e no art. 244-B, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.069/90.

Segundo a descrição fática constante da denúncia, em síntese, no período de 17.03 
a 21.07.2016, todos os denunciados se dedicaram a promover a organização terrorista 
denominada Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ou da Síria, dependendo da tradução 
do termo ‘al-Sham’. No original em árabe: ‘Al-Dawla Al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham’).

A promoção se daria por intermédio de publicações em perfis das redes sociais Face-
book, Twitter e Instagram; de diálogos em grupos fechados do Facebook acompanhados de 
compartilhamento de material extremista; de diálogos em conversas privadas via Facebook; 
de trocas de e-mails; e de conversas por meio do aplicativo Telegram. O conteúdo obtido a 
partir do afastamento judicial dos sigilos de dados, telemático e telefônico se relacionava à 
exaltação e à celebração de atos terroristas já realizados em todo o mundo, à postagem de 
vídeos e fotos de execuções públicas de pessoas pelo Estado Islâmico, chegando a orien-
tações de como realizar o juramento ao líder do grupo (‘bayat’) e atingindo a discussão 
sobre possíveis alvos de ataques que eles poderiam realizar no Brasil – durante os Jogos 
Olímpicos, visando estrangeiros, muçulmanos, xiitas e judeus –, com a orientação sobre 
a fabricação de bombas caseiras, a utilização de armas brancas e a aquisição de armas de 
fogo para conseguir esse objetivo.

Há expressa referência a centenas de diálogos, imagens, vídeos e postagens realizadas di-
retamente e/ou compartilhadas pelos denunciados que demonstrariam a presença de indícios 
de materialidade e autoria do crime previsto no art. 3º da Lei nº 13.260/16, na modalidade 
de promoção de organização terrorista, conforme condutas que foram individualizadas por 
denunciado. Há, ainda, referência a diversas postagens realizadas anteriormente à vigência da 
Lei nº 13.260/16, que permaneceram nos perfis dos denunciados posteriormente à vigência 
da citada lei, sendo assim tratadas como crimes permanentes.

A denúncia tem suporte em elementos constantes do Inquérito Policial nº 0007/2016 – 
DPF/MJ (5023557-69-2016.4.04.7000) e foi recebida em 16.09.2016.

Quando do oferecimento da denúncia, os pacientes já se encontravam cautelarmente 
presos por ordem deste juízo – A.L.O., desde 21.07.2016; L.E.K.M., desde 25.07.2016; 
L.G.O. e F.P.C., desde 11.08.2016 –, todos inicialmente em razão de ordens de prisão tem-
porária convertidas, em 16.09.2016, em prisões preventivas, conforme a decisão proferida 
nos autos de Pedido de Prisão Preventiva nº 5046615-04.2016.4.04.7000.

Foi proferida sentença em 04.05.2017, a qual dispôs o seguinte, em resumo:
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– CONDENOU L.E.K.M. pela prática dos crimes previstos no art. 3º da Lei nº 13.260/16, 
no art. 5º, § 1º, I, c/c § 2º, da Lei nº 13.260/16 e no art. 288, CP, na forma do art. 69 do CP, 
à pena total definitiva de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão 
– sendo 13 (treze) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão relativos à prática 
de crime equiparado a hediondo, na forma da Lei nº 8.072/90 – em regime inicialmente 
fechado, sem direito à substituição por penas restritivas de direito, bem como à pena de 
multa de 237 (duzentos e trinta e sete) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve 
ser atualizado monetariamente desde então.

– CONDENOU A.L.O. pela prática dos crimes previstos no art. 3º da Lei nº 13.260/16 e 
no art. 288, CP, na forma do art. 69 CP, à pena total definitiva de 06 (seis) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão – sendo 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão relativos à prática 
de crime equiparado a hediondo, na forma da Lei nº 8.072/90 – em regime inicialmente 
fechado, sem direito à substituição por penas restritivas de direito, bem como à pena de 
multa de 70 (setenta) dias-multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do 
salário mínimo vigente na data do último fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado 
monetariamente desde então.

– CONDENOU L.G.O. pela prática dos crimes previstos no art. 3º da Lei nº 13.260/16 
e no art. 288, CP, na forma do art. 69 CP, à pena total definitiva de 06 (seis) anos e 3 (três) 
meses de reclusão – sendo 5 (cinco) anos de reclusão relativos à prática de crime equiparado 
a hediondo, na forma da Lei nº 8.072/90 – em regime inicialmente fechado, sem direito à 
substituição por penas restritivas de direito, bem como à pena de multa de 30 (trinta) dias -
multa, no valor unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data 
do último fato (julho de 2016), valor que deve ser atualizado monetariamente desde então.

– CONDENOU F.P.C. pela prática do crime previsto no art. 3º da Lei nº 13.260/16  à pena 
total definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão – equiparado a hediondo, na 
forma da Lei nº 8.072/90 – em regime inicialmente fechado, sem direito à substituição por 
penas restritivas de direito, bem como à pena de multa de 70 (setenta) dias -multa, no valor 
unitário equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do último fato 
(julho de 2016), valor que deve ser atualizado monetariamente desde então.

– ABSOLVEU L.E.K.M. e A.L.O. da prática do crime previsto no artigo art. 244-B, 
§§ 1º e 2º, da Lei nº 8.069/90, com fundamento no disposto no artigo 386, VII, do CPP.

– ABSOLVEU F.P.C. da prática do crime previsto no artigo 288 do CP, com fundamento 
no art. 386, V, do CPP.

Na referida sentença, foi fundamentada a necessidade de manutenção da prisão preven-
tiva dos pacientes nos seguintes termos:

‘Em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 387 do CPP, passo à análise da necessidade 
de imposição e manutenção de prisão preventiva aos denunciados.

Os réus O.M.L.S.A., L.R.F.J., H.Y. estiveram cautelarmente presos durante o período 
de 21.07 a 15.12.2016 (evento 502). I.P.M. esteve preso preventivamente durante o período 
de 21.07.2016 a 16.12.2016 (evento 505).

Nenhum fato novo sobreveio aos autos desde o momento em que foram colocados em 
liberdade, não havendo motivo razoável para justificar nova decretação de custódia cautelar 
em seu desfavor além do advento da sentença, o que, por si, não justifica as suas prisões 
antes do julgamento das apelações eventualmente interpostas perante o Tribunal Regional 
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Federal da 4ª Região.
Relativamente aos denunciados L.G.O. (desde 11.08.2016), F.P.C. (desde 11.08.2016), 

A.L.O. (desde 21.07.2016) e L.E.K.M. (desde 25.07.2016), permanecem inalteradas as 
razões que justificam a manutenção de suas custódias cautelares.

Como exposto na decisão proferida em 15.12.2016, a conclusão da instrução processual 
possibilitou delimitar o envolvimento de cada um dos denunciados nos fatos descritos na 
denúncia, suas reais intenções e motivações, bem como aferir características pessoais que 
revelam maior grau de probabilidade de execução de qualquer ato violento em decorrência 
da interpretação sectária dos preceitos da religião muçulmana.

A análise detida, exaustiva e pormenorizada das condutas dos denunciados e das provas 
produzidas, sintetizada anteriormente nesta sentença, reforçou o entendimento anterior do 
juízo acerca da necessidade de manutenção de suas prisões preventivas, notadamente para 
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

A esta altura, convém registrar que uma das maiores preocupações experimentadas 
neste momento pela comunidade internacional é com a chamada ‘autorradicalização’, que 
ocorre mais comumente pela Internet, e conduz aos ataques dos chamados ‘lobos solitários’, 
cujos efeitos são por todos conhecidos.

Caracterizam-se por serem ações inspiradas em ideais extremistas disseminados a 
distância, que não exigem formação religiosa sólida, de baixo custo e de planejamento 
simples. Também não requerem acesso a materiais sofisticados nem treinamento intenso. 
Podem ser levadas a cabo por meio do uso de equipamentos que são acessíveis a qualquer 
um no dia a dia e cujo manuseio é cotidiano e intuitivo. Por essas razões, têm impacto relati-
vamente reduzido quanto ao universo de atingidos diretamente. Embora isso, não são menos 
danosas à coletividade e à paz pública porque: 1) são de difícil detecção pelas agências de 
combate ao terrorismo; 2) possuem caráter randômico, na medida em que não obedecem 
a uma lógica que permita a adoção de estratégias de prevenção específicas e revestidas de 
eficácia mais apurada; 3) disseminam o pânico na população, abalando significativamente a 
tranquilidade pública e reduzindo os espaços de interação e de confiança entre os integrantes 
de uma determinada coletividade.

De acordo com Peter Bergen:
‘These self-radicalized terrorists proved far harder to detect than either al-Qaeda 

operative or independent groups (...). Lone wolves have not, however, proved capable 
of pulling off operations anywhere near the scale of 9/11, which required extensive 
training, many plotters, and hundreds of thousands of dollars. Still, they could come from 
anywhere , at any time – and they could also be deadly. Since 9/11 every act of jihadist 
terrorism resulting in a fatality on American soil has been carried out by lone wolves.’

Na mesma linha de raciocínio, Jessica Stern afirma:
‘There is a limit to the damage a lone-wolf avenger can cause. An individual can 

terrorize a city, as the sniper case makes clear. But he could not carry out a September 
11-type attack, which required coordination among a large number of operatives and 
supporters. Lone wolves are especially difficult for law-enforcement authorities to stop, 
however. As military technology continues to improve and spread, enabling what political 
scientist Joseph Nye calls the ‘privatization of war’, virtual networks and even lone-wolf 
avengers could become a major threat.’

Esses indivíduos muitas vezes são incentivados por ‘empreendedores virtuais’, atuando 
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com independência da liderança terrorista no exterior. Recente estudo do Programa sobre 
Extremismo da Universidade George Washington coletou indícios de que os ‘lobos solitá-
rios’ são muitas vezes estimulados e orientados por indivíduos que se apropriam do ideal 
jihadista e encorajam pelo meio virtual a realização de ataques de operativos.

Em um cenário desses é que se devem levar em conta as ações praticadas pelos réus e 
a consideração de seu status libertatis neste momento.

Restou confirmado o papel de liderança exercido por L.E.K.M. e, secundariamente, 
por A.L.O. perante os demais denunciados nas práticas relacionadas ao terrorismo e à 
associação criminosa.

L.E.K.M. e A.L.O., nessa ordem, tinham papel fundamental na cooptação/convencimento 
de pessoas para seguir a visão deturpada que grupos terroristas pregam em relação ao 
islamismo, notadamente para o apoio e/ou a promoção de ações violentas praticadas em 
detrimento daqueles que ousam pensar e agir de forma diversa.

Conforme já registrado nesta sentença, L.E.K.M. possui personalidade eloquente e 
persuasiva.

Por diversas vezes jurou formalmente fidelidade ao Estado Islâmico, manifestou desejo 
de migrar para área de conflito e reiteradamente demonstrou desprezar todas as instituições 
que pertencem àqueles que pejorativamente chama de ‘infiéis’. Atuou de forma impositiva 
perante outros indivíduos também adeptos da doutrina ditada por grupos terroristas (em 
sua maioria jovens), estimulou-os a cometerem crimes como forma – legítima, na sua vi-
são – de obter fundos em favor do financiamento para o cometimento de ações terroristas, 
idealizou a formação de uma célula terrorista no Estado do Mato Grosso (onde poderiam 
treinar longe dos olhos das autoridades e adquirir armas em países vizinhos) e propôs mais 
de uma vez a aquisição de armas de forma compartilhada por todos os integrantes do grupo 
para que agissem em favor da ‘causa’. Possui consideráveis conhecimentos acerca da língua 
árabe e fragmentos importantes dos ensinamentos da religião muçulmana, conhecimentos 
esses que utilizou perante o grupo para fazer valer a sua visão e os ideais extremistas. Na 
oportunidade em que teve contato pessoal com o juízo, demonstrou não compartilhar da 
compreensão mediana do mundo civilizado quanto à gravidade de suas condutas, tampouco 
arrependimento relativamente às ações terroristas que advoga, proclama, estimula e para 
as quais recrutava terceiros. Por fim, há que se destacar possuir condenação definitiva pela 
prática de crimes violentos – homicídio (por meio de golpes de pedra na vítima) e roubo.

Essas circunstâncias e condições pessoais, conjuntamente consideradas, demonstram a 
periculosidade que a liberdade de L.E.K.M. representa para a ordem pública e a aplicação 
da lei penal. É necessária, por consequência, a manutenção de sua prisão preventiva.

A.L.O., assim como L.E.K.M., exerceu papel de liderança perante os demais integrantes 
dos grupos formados no intento de promover grupos terroristas, bem como atuou de forma 
a gerar temor sério e fundado relativamente à garantia da ordem pública.

Mais de uma vez afirmou ter feito a bayat. Externou ideia no sentido de que as Olim-
píadas seriam uma ótima oportunidade para a realização de ataques terroristas, inclusive 
sugerindo a realização de um projeto de extermínio em massa mediante contaminação de 
estação de tratamento de águas no RJ durante o período dos Jogos. Também partiu dele, 
ainda durante o ano de 2015, o envio de e-mail para uma loja de armas localizada no Paraguai 
indagando sobre a possibilidade de comprar e receber em sua casa um fuzil AK 47. Nas 
convocações de L.E.K.M. para a formação de uma célula terrorista presencial com campo de 
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treinamento no Estado do Mato Grosso, foi um dos primeiros a responder afirmativamente 
e, inclusive, exortou os demais a realizarem, após a reunião presencial, uma bayat coletiva 
ao autodenominado califa do E.I.

Essas circunstâncias e condições pessoais, conjuntamente consideradas, demonstram 
a periculosidade que a liberdade de A.L.O. representa para a ordem pública e para a apli-
cação da lei penal. É necessária, por consequência, a manutenção de sua prisão preventiva.

Da mesma forma, as condições pessoais de L.G.O. indicam ser necessária a manutenção 
de sua custódia cautelar. A quantidade e a natureza extremamente graves de algumas de 
suas manifestações de apoio à organização terrorista não podem ser desconsideradas pelo 
juízo, dado o risco concreto de dano imensurável à população em caso de colocação em 
prática de suas ideias. Nesse sentido, é necessário se destacarem as orientações repassadas 
a outros adeptos de doutrinas terroristas, pouco antes do início das Olimpíadas do RJ, sobre 
como produzir uma bomba caseira utilizando carvão, salitre e enxofre, com a inserção de 
cacos de vidro moídos para potencializar a dor e o terror na população civil. Essa mensagem 
deve ser contextualizada à mensagem privada remetida por L.G.O. a outro simpatizante 
da organização terrorista Estado Islâmico, na qual afirmou que pretendia fazer a bayat ao 
autodenominado califa do E.I.

Essas circunstâncias e condições pessoais, conjuntamente consideradas, demonstram a 
periculosidade que a liberdade de L.G.O. representa para a ordem pública e a aplicação da 
lei penal. É necessária, por consequência, a manutenção de sua prisão preventiva.

Por fim, entendo necessária também a manutenção da prisão preventiva de F.P.C. Os 
elementos dos autos apontam para um indivíduo de fato engajado com o ideal terrorista 
e detentor de elevada capacidade de tornar concretas ações de agressão gratuita contra 
quem quer que seja, desde que motivado por alguma causa que entenda nobre (destaque 
para o item 1.9.8 da denúncia, em que terceira pessoa afirma que F.P.C. pretendia cometer 
atentado terrorista em shopping center). Afirmou não ser ‘feito apenas de discurso’ e foi 
flagrado exigindo explicações de um interlocutor porque este não cumprira uma tarefa 
dada por ele para cometer um ataque terrorista em São Paulo inspirado nas ações do Isis 
(fl. 265 da denúncia). Nesse contexto, e considerando-se a presença de robustos indícios 
de possuir o denunciado personalidade violenta (relatada por familiares na esfera policial 
– evento 55 dos autos nº 5037445-08.2016.4.04.7000 –, embora com retratação em juízo, 
com fornecimento de uma justificativa, para dizer o mínimo, incomum), a quantidade e a 
gravidade das postagens realizadas pelo réu em promoção a ações terroristas não podem 
simplesmente ser desconsideradas pelo juízo.

Essas circunstâncias e condições pessoais, conjuntamente consideradas, demonstram a 
periculosidade que a liberdade de F.P.C. representa para a ordem pública e a aplicação da 
lei penal. É necessária, por consequência, a manutenção de sua prisão preventiva.

Do exposto, com fundamento no art. 312 do CPP, mantenho a prisão preventiva de 
L.E.K.M., A.L.O., L.G.O. e F.P.C., para garantia da ordem pública e garantia de aplicação 
da lei penal. Por consequência, deverão permanecer presos.’

Atualmente, a ação penal está nesse eg. TRF da 4ª Região para análise das apelações 
interpostas pelas partes.

Essas são as informações que apresento, bem como disponibilizo a Vossa Excelência 
as chaves do Inquérito Policial nº 5023557-69.2016.4.04.7000 (484660605416), do Pedido 
de Busca e Apreensão nº 50331892220164047000 (478697878116), do Pedido de Prisão 
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Preventiva nº 5046615-04.2016.4.04.7000 e desta Ação Penal nº 5046863-67.2016.4.04.7000 
(207557386816), mediante as quais podem ser obtidos esclarecimentos outros que possam 
ser úteis.” (grifei)

Na presente impetração, a defesa insurge-se quanto às condições da 
prisão do paciente e requer a sua transferência da Penitenciária Federal 
de Segurança Máxima de Campo Grande/MS para a Penitenciária de 
Tremembé/SP, afirmando que possui melhor estrutura e ainda possibilita 
que este pratique sua religião.

Conforme destacado nas informações prestadas, foi inicialmente 
decretada a prisão temporária do paciente e de outros envolvidos, a 
qual foi posteriormente convertida em preventiva.

Da consulta aos autos relacionados à ação penal, vê-se que foi 
distribuído o Incidente de Transferência entre Estabelecimentos Penais 
nº 5034871-12.2016.4.04.7000/PR, tendo sido autorizada a inclusão de 
A.L.O. na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS até 15.07.2017 
(evento 81, DEC2, p. 9-12) e na qual foi autorizada, em 04.08.17, a 
permanência na Penitenciária Federal de Campo Grande/MS por mais 
360 dias, contados do dia 15.07.2017, na forma prevista no art. 10, 
§ 4º, da Lei 11.671/2008. Anoto que contra essa decisão a defesa do 
paciente insurge-se no HC nº 5046047-02.2017.4.04.0000, no qual 
reitera o pedido de transferência ao Presídio Estadual de Tremembé II, 
em São Paulo, sob alegação de que estão sendo violados seus direitos 
de expressar sua fé religiosa e de receber tratamento humanitário.

Quanto às alegações de que o paciente está impossibilitado de seguir 
os preceitos do islamismo, sem razão a impetração.

Deflui do artigo 5º, inciso VIII, da Constituição Federal que 
“ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou 
de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se 
de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação 
alternativa, fixada em lei”. A densidade da disposição constitucional 
apresenta, pelo menos, duas faces claras e contrapostas: se por um lado 
não pode haver privação de direitos em função de política ou ato de 
discriminação religiosa, por outro lado, argumentos de cunho religiosos 
não podem ser levantados como escusa para o não cumprimento de 
obrigação legal a todos imposta.

É exatamente nesse contexto que se insere o paciente, pois o sistema 
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penitenciário e as regras de cada presídio (LEP, art. 38) são aplicados à 
generalidade de presos, em atenção à segurança e ao bem-estar de todo 
o coletivo encarcerado. Não há espaço para exceções. Assim, não se 
quer pretender que o presídio, aí incluídos os demais detentos, tenha de 
sofrer adaptações de rotina para que possa o paciente praticar a sua fé, 
de acordo com a compreensão que apresenta.

Por outro lado, há que se ter em mente que, pelo teor da sentença 
que condenou o paciente, em análise nesta Corte, tem-se que este, 
aparentemente, apresenta uma visão deturpada de sua religiosidade, 
pregando a intolerância religiosa, a disseminação de violência 
generalizada e o extermínio de pessoas que não professem exatamente 
os conceitos religiosos que detém, que estariam, segundo sua visão, 
amparados no islamismo.

Ocorre que compreensões dessa natureza não fazem parte do 
islamismo, tampouco seriam toleradas em qualquer sociedade 
democrática, havendo no Brasil expressa vedação quanto a práticas de 
discriminação, vistas estas como “toda distinção, exclusão, restrição ou 
preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, o 
gozo ou o exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos 
e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada”, 
tomando-se por empréstimo o conceito da Lei 12.288/2010, parágrafo 
único, I, aplicável aqui em uma interpretação integrativa do sistema 
nacional de proteção aos direitos humanos.

No aspecto, a Constituição brasileira assegura como direito individual 
a inviolabilidade de consciência e crença (art. 5º, VI), impondo-se, 
portanto, o dever de reprimir qualquer ato atentatório a essa liberdade, 
quer parta a ofensa do Estado, quer de particular.

Na mesma linha, reforçando a proteção, a Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos, ao assegurar a liberdade de consciência e religião, 
impõe, como decorrência da liberdade individual de cada um, o dever 
de os Estados assegurarem que cada indivíduo possa conservar a sua 
religião sem influências do Estado ou de qualquer pessoa:

“Artigo 12
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica 
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a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças (...).
2. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar a sua liberdade 

de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças.”

A partir desse conjunto de liberdades, em que se assegura que cada um 
tenha a sua convicção, torna-se claro que a intolerância pregada pelas 
ações do paciente, conforme reconhecido em sentença condenatória, 
não é exercício legítimo de liberdade de consciência e de religião. Por 
serem meros atos de violência e proselitismo, devem ser reprimidos 
pelo Estado, como condição do asseguramento da liberdade de religião 
no âmbito de uma sociedade democrática e de um Estado laico. Essa 
atuação estatal tem previsão na própria Convenção, no momento em que 
especifica quando e em que hipóteses a lei poderá limitar a liberdade 
de religião:

“Artigo 12 (...)
3. A liberdade de manifestar a própria religião e as próprias crenças está sujeita unica-

mente às limitações prescritas pelas leis e que sejam necessárias para proteger a segurança, 
a ordem, a saúde ou morais públicas e os direitos ou liberdades das demais pessoas.”

Ainda sob a ótica da Convenção, é importante anotar que mesmo a 
liberdade de expressão pode ser limitada, quando a interferência seja 
necessária para assegurar o respeito aos direitos das demais pessoas 
(artigo 13, 1).

Deflui desse regime de proteção a liberdades individuais a inexorável 
compreensão de que as convicções religiosas manifestadas pelo 
paciente, por pregarem a violência e o extermínio de inocentes, não 
apresentam tutela de proteção disponível na Constituição brasileira, na 
Convenção Interamericana de Direitos Humanos e no sistema jurídico 
nacional como um todo, estando fora da definição que se tem do direito 
de liberdade religiosa.

Exatamente por isso, também não socorre o paciente a alegação 
do artigo 10 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), quando 
prevê:

“Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir 
o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.”

Isso porque o dever do Estado não é exatamente o de permitir 
que cada um invoque o culto que deseja e fazer tolerar, no âmbito do 
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presídio, as práticas correlatas. O direito é de assistência religiosa, 
entendendo-se como tal a possibilidade de aconselhamento religioso 
com autoridades religiosas capazes e, em tese ao menos, com autoridade 
moral e religiosa para  organizar serviços nas instalações dos presídios. 
Isso indicaria, no caso, a possibilidade de participar de serviços 
organizados por autoridades religiosas da comunidade islâmica, tal qual 
se tem convivido até aqui, em que as palavras violência, proselitismo e 
intolerância não apresentaram espaço. Também, dado que a liberdade 
religiosa o assegura, poderia haver a participação do paciente em 
serviços de qualquer outra religião que não pregue a intolerância e a 
ofensa à liberdade individual de terceiro. Ocorre que, aparentemente, 
as duas hipóteses não são possíveis, dadas as convicções do paciente 
noticiadas na denúncia e na sentença em apreciação.

Outrossim, e nesse contexto, não há ilegalidade em se exigir do 
paciente o corte do cabelo e da barba, dado que se trata de regra geral, 
aplicável a todos os detentos, por questões higiênicas, de saúde coletiva 
e segurança.

Quanto à alegação de que suas visitas estão sendo dificultadas, anoto 
que, além de a questão não ter sido comprovada, é de competência do 
juízo da execução penal provisória do paciente, a qual foi declinada a 
uma das varas federais com competência para as execuções penais dos 
presos no Presídio Federal de Campo Grande/MS.

Ante o exposto, voto por conhecer em parte do presente habeas 
corpus e, nessa extensão, denegar-lhe a ordem.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
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APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA                                                   
Nº 5001239-97.2013.4.04.7000/PR

Relatora: A Exma. Sra. Juíza Federal Taís Schilling Ferraz

Apelantes: Paranaprevidência
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Apelado: Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de              
Ensino Superior

Advogados: Dr. Marcelo Trindade de Almeida
Dr. João Luiz Arzeno da Silva
Interessados: Estado do Paraná

Universidade Estadual de Maringá
Universidade Estadual de Ponta Grossa

Universidade Estadual do Centro Oeste – Unicentro
Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Ação coletiva. Sindicato. Contagem de tempo especial como 
professor. Limites. Preliminares. Competência. Legitimidade. 
Requisitos formais. Efeitos da sentença e da coisa julgada.

1. Nos termos do art. 109, I, da Constituição, a Justiça Federal só pode 
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conhecer das ações em que figure como parte, assistente ou opoente a 
União, suas autarquias e empresas públicas. A possibilidade de figurar 
no feito, como litisconsorte ou assistente, pessoa física ou pessoa 
jurídica não relacionada no art. 109, I, da CF limita-se às hipóteses em 
que o pedido formulado contra réu com sede na Justiça Federal venha a 
produzir efeitos diretos ou reflexos, também, sobre tais pessoas.

2. Hipótese em que os pedidos dirigem-se, separadamente, a 
uma autarquia e a terceiros que não atraem a competência federal, 
inviabilizando a cumulação de pedidos em razão da incompetência.

3. Em consequência, a ação deve prosseguir exclusivamente contra 
o INSS, com vistas à obtenção da averbação do tempo de serviço/
contribuição de magistério, relativamente ao período em que os 
substituídos, hoje servidores, trabalhavam sob o regime celetista, 
vinculados ao RGPS. Uma vez obtida a averbação e a correspondente 
certidão, eventual divergência junto aos órgãos de origem deverá ser 
levada à ação judicial própria no foro estadual.

4. A subseção judiciária da capital tem competência funcional 
para processar e julgar ação coletiva envolvendo danos sobre direitos 
individuais homogêneos titulados por substituídos residentes em todo 
o estado.

5. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para 
defender em juízo os direitos e os interesses individuais e coletivos 
da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções 
de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 
Precedente do STF no RE 883.642.

6. A juntada do rol de substituídos é comprovação a ser feita apenas 
por ocasião do cumprimento de sentença, porque o sindicato atua, na 
fase de conhecimento, na substituição de toda a categoria (STF, RE 
363.860).

7. Os efeitos da sentença nesta ação coletiva atingirão aqueles que, 
na qualidade de substituídos, tiverem exercido o magistério no período 
considerado como de atividade especial nas universidades públicas do 
Paraná, para fins de registro do tempo de serviço pelo INSS. A coisa 
julgada na ação coletiva julgada procedente para a defesa de direitos 
individuais homogêneos é erga omnes (CDC, art. 103, III), alcançando 
todos os que se enquadrem na situação comum de fato que deu ensejo 
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ao processo.
8. O STF decidiu que o período de magistério anterior à Emenda 

Constitucional 18/81 pode ser convertido em tempo de exercício 
comum, com o respectivo fator de conversão (RE 787.582).

9.  O tempo especial prestado no RGPS deve ser nessas condições 
registrado pelo INSS, com os acréscimos legais, nada justificando dar 
tratamento diferenciado aos casos em que houve transformação de 
empregos em cargos públicos, relativamente aos casos em que os ora 
servidores laboravam como professores em instituições privadas.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento à remessa necessária e aos recursos 
de apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que 
ficam fazendo parte integrante do 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 coletiva proposta pelo Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior, na qualidade de substituto processual 
dos docentes vinculados às universidades estaduais do Paraná, pela 
qual o autor buscou o reconhecimento, em favor dos substituídos, do 
direito à contagem especial do tempo de serviço como docentes, desde 
o ingresso nas respectivas funções (no ensino público ou privado) até 
15.12.1998, com a aplicação dos correspondentes fatores de conversão.

Diante do acréscimo do tempo decorrente da conversão, o autor 
pediu, ainda, a condenação das universidades à correção dos atos 
funcionais dos substituídos e ao pagamento das parcelas vencidas e 
vincendas das vantagens remuneratórias daí decorrentes, recalculando-
se, ainda, o período de retroatividade do abono de permanência, com o 
pagamento das diferenças devidas.

Na sentença, após o exame das preliminares suscitadas, o juízo de 
origem decidiu:
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a) extinguir o processo sem exame de mérito quanto a parte dos 
pedidos, em razão da incompetência, reconhecendo a ilegitimidade 
passiva dos réus Estado do Paraná, Paranaprevidência,  Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste, Universidade Estadual do 
Centro-Oeste – Unicentro, Universidade Estadual de Ponta Grossa – 
UEPG e Universidade Estadual de Maringá – UEM;

b) no mérito, julgar parcialmente procedente o pedido para declarar 
o direito  dos substituídos à contagem especial do tempo de magistério 
até 08 de julho de 1981, inclusive, e desde que vinculado ao Regime 
Geral de Previdência Social, observados os fatores de conversão 1,4 
para os professores e 1,2 para as professoras.

O INSS foi condenado em honorários advocatícios no valor de R$ 
2.000,00. Ao sindicato não foram atribuídos ônus de sucumbência, por 
aplicação do art. 18 da Lei 7.347/85.

Em embargos de declaração, o juízo de origem esclareceu que a 
sentença abrange todos os professores e professoras das universidades 
estaduais que tenham desempenhado atividade de magistério, vinculada 
ao RGPS, de 30 de março de 1964 a 08 de julho de 1981 (inclusive).

Apelou primeiramente a Paranaprevidência, sustentando a 
necessidade de ser examinada a prejudicial de prescrição de fundo 
de direito que suscitou, pois a condenação, tal como estabelecida, 
servirá de suporte para futuras demandas que postulem o recálculo 
de benefícios individuais de aposentadoria no Regime Próprio de 
Previdência Social, diante do disposto nos arts. 94 e seguintes da Lei 
8.213/91. Defende que o tempo especial convertido em comum não 
gera contribuição previdenciária, sendo vedada a conversão, para fins 
de contagem recíproca. Considerando que o autor pretende o recálculo 
de benefícios e vantagens remuneratórias, mediante a inclusão do 
diferencial decorrente do reconhecimento de tempo especial, sendo, 
portanto, condenatória a pretensão, impõe-se o reconhecimento da 
prescrição. Em pedido sucessivo eventual, defende que, no momento 
da execução do julgado, o período de condenação à conversão do tempo 
especial em comum deve ficar delimitado entre o advento do Decreto 
77.077/1976 e a EC 18/81.

O INSS também recorreu a esta Corte, reiterando diversas 
preliminares suscitadas inicialmente, dentre as quais: inadequação 
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da via processual eleita, porque a ação civil pública não poderia ser 
movida para a defesa de direitos individuais homogêneos em matéria 
previdenciária, especialmente em sendo o autor um sindicato, e não o 
Ministério Público; ausência de interesse jurídico em razão da limitação 
subjetiva dos efeitos da coisa julgada, sendo que todas as universidades 
têm sede no interior do estado; ausência da juntada do rol de associados. 
Alegou, ainda, decadência do direito de obtenção de certidão de tempo 
de serviço dos substituídos que já tenham obtido CTC e prescrição do 
fundo do direito. No mérito, propriamente, defende a impossibilidade de 
acolhimento do pedido, porque a Lei 8.213/91 não admitiria o cômputo 
de período de atividade em condições especiais, para fins de contagem 
recíproca do tempo de serviço. Com base no decidido pelo STF na 
ADI 1.664/DF, sustenta que o tempo de serviço fictício considerado 
como tempo de contribuição por um regime previdenciário não pode 
ser aproveitado para efeito de contagem recíproca assegurada pelo 
texto constitucional. Aduz que o tempo de atividade de magistério não 
mais é considerado especial, tendo passado a ser tratado, desde a EC 
18/1981, como aposentadoria constitucionalmente diferenciada, a ser 
deferida desde que o tempo (reduzido) seja integralmente de atividade 
no magistério. Defende que não poderia integrar o processo na condição 
de denunciado à lide, porque a situação de fato não se enquadra nas 
hipóteses legais de denunciação. Afirma que a conversão do tempo de 
atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum, embora 
prevista no RGPS, só se aplica aos segurados que requeiram junto ao 
INSS seus benefícios. Subsidiariamente, requer a limitação subjetiva 
dos efeitos da coisa julgada, para que alcance apenas os substituídos 
domiciliados na Subseção de Curitiba; que o título judicial estabeleça 
que cumprirá a cada docente buscar junto ao INSS a retificação da CTC 
já expedida; e que a condenação se limite aos substituídos que laboram 
como docentes no serviço público. Prequestiona diversos dispositivos e 
pede o provimento do apelo.

Com contrarrazões e para reexame necessário, os autos vieram a esta 
Corte.

É o relatório.
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VOTO

A Exma. Sra. Juíza Federal Taís Schilling Ferraz:

Preliminares

Inicialmente, cumpre reafirmar o que estabeleceu o juízo de origem, 
quanto à incompetência da Justiça Federal para processar e julgar 
pedidos condenatórios formulados em face das universidades estaduais 
e em face da Paranaprevidência.

Com efeito, nos termos do art. 109, I, da Constituição, a Justiça 
Federal só pode conhecer das ações em que figure como parte, 
assistente ou opoente a União, suas autarquias e empresas públicas. 
A possibilidade de figurar no feito, como litisconsorte ou assistente, 
pessoa física ou pessoa jurídica não relacionada no art. 109, I, da CF 
limita-se às hipóteses em que o pedido formulado contra réu com sede 
na Justiça Federal venha a produzir efeitos diretos ou reflexos, também, 
sobre tais pessoas.

Quando, porém, como no caso, os pedidos dirigem-se, separadamente, 
a uma autarquia e a terceiros que não atraem a competência federal, a 
própria cumulação de pedidos não pode ser autorizada, em razão da 
incompetência.

Na situação aqui trazida à apreciação, em face do INSS pode ser 
deduzido o pedido de expedição de certidão de tempo de serviço/
contribuição. Em face das universidades e da Paranaprevidência pode 
ser formulado o pedido condenatório de revisão de aposentadorias/
abonos de permanência, com o pagamento das parcelas vencidas. 
Não é possível dizer que todos os réus respondam pelos mesmos 
pedidos. Acolhido o pedido em face do INSS, para expedição da 
CTC, os documentos poderão, de fato, ser apresentados às instituições 
universitárias e previdenciária de origem dos substituídos. Quando isso 
ocorrer, porém, nova relação jurídica se estabelecerá. A circunstância 
de ser expedida a CTC não garante, como efeito automático, a revisão 
dos benefícios titulados pelos substituídos. Essa relação jurídica, caso 
resulte em pretensão resistida, deverá dar ensejo a novo processo, que 
tramitará na Justiça Estadual.
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Assim, não tendo a Justiça Federal competência para processar 
e julgar parte dos pedidos, estes resultam excluídos, bem como os 
respectivos réus, extinguindo-se o processo, nessa medida, sem exame 
do mérito.

Ainda quanto à competência, impõe-se reconhecer que o juízo de 
Curitiba tem atribuição para processar e julgar a presente ação coletiva. 
A competência, aqui, é funcional, regendo-se pelo local do dano. Em 
sendo o dano afirmado de caráter estadual, por envolver substituídos 
com residência em diversos municípios do estado e vinculados a todas 
as universidades do Estado do Paraná, é aplicável o disposto no art. 93, 
II, do CDC, norma processual que rege a competência no microssistema 
das ações coletivas.

Ainda que de competência funcional não se tratasse e que fosse 
possível invocar as regras de competência territorial, impor-se-ia 
reconhecer que, em face do INSS, a ação poderia ser proposta na capital 
do estado ou no Distrito Federal (CPC, art. 53, III, b, regra já presente 
no CPC/1973).

Assim, é de ser reafirmada a competência do juízo da capital.
A preliminar de impropriedade da via processual eleita, por ser 

o sindicato o autor e não o Ministério Público, na defesa de direitos 
individuais homogêneos, não se sustenta, como também não pode 
ser acolhida a alegação de falta de documento indispensável – rol de 
substituídos ou autorização.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no regime da repercussão 
geral, no RE 883.642, que “os sindicatos possuem ampla legitimidade 
extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses individuais 
e coletivos da categoria que representam, inclusive nas liquidações 
e execuções de sentença, independentemente de autorização dos 
substituídos”.

Trata-se de ação coletiva, que pode ser ajuizada pelas associações 
sindicais, inclusive para a defesa de direitos individuais homogêneos 
dos seus substituídos e independentemente da respectiva autorização.

Defende o sindicato, aqui, interesse social de caráter relevante de 
seus filiados, consistente na busca de ver reconhecido e certificado 
pelo INSS, como atividade especial e com os respectivos acréscimos, 
o tempo de serviço de magistério prestado no âmbito do Regime Geral 
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de Previdência Social. O direito, uma vez reconhecido, poderá produzir 
efeitos sobre os benefícios atualmente titulados pelos substituídos 
(aposentadorias e abonos de permanência em serviço) ou a serem 
auferidos no futuro.

Como bem registrado pelo MPF, em seu parecer, o STJ já consolidou 
o mesmo entendimento:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
SINDICATO DA CATEGORIA. CUSTAS, DESPESAS E HONORÁRIOS. ISENÇÃO, 
SALVO COMPROVADA MÁ-FÉ.

1. ‘O ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos 
não relacionados a consumidores é pertinente, tendo o sindicato legitimidade para propor a 
referida ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. 
Em tais casos, uma vez processada a ação civil pública, aplica-se, in totum, o teor do art. 
18 da Lei nº 7.347/1985’, afastando o adiantamento de quaisquer custas e despesas e a con-
denação em honorários de advogado, salvo comprovada má-fé. Precedente: AgRg no REsp 
1.423.654/RS, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.02.2014. 

2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.322.166/PR, rel. 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, DJe 15.10.2014)

Quanto à juntada do rol de substituídos, trata-se de comprovação 
a ser feita apenas por ocasião da liquidação dos eventuais créditos dos 
substituídos, quado serão individualizados, porque o sindicato atua, na 
fase de conhecimento, na substituição de toda a categoria (RE 363.860-
AgR, rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 25.09.2007, Segunda 
Turma, DJ de 19.10.2007).

Sobre a limitação do alcance da coisa julgada, no aspecto subjetivo, 
também deve ser afastada a pretensão do INSS de que a decisão alcance 
em definitivo apenas as pessoas domiciliadas em Curitiba. Confunde 
o INSS efeitos de sentença/acórdão com alcance da coisa julgada e 
com a competência funcional na ação coletiva. Os efeitos da sentença 
atingirão aqueles que, na qualidade de substituídos, tiverem exercido 
o magistério no período considerado como de atividade especial nas 
universidades públicas do Paraná, que foram elencadas na inicial, para 
fins de registro do tempo de serviço pelo INSS. A coisa julgada na 
ação coletiva julgada procedente para a defesa de direitos individuais 
homogêneos é erga omnes (CDC, art. 103, III), alcançando todos 
os que se enquadrem na situação comum de fato que deu ensejo ao 
processo.  Quanto à competência, já foi objeto de análise no item 
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anterior pertinente.
Quanto à prejudicial de prescrição do fundo de direito, suscitada 

pela Paranaprevidência, resulta prejudicada nos autos, tendo em vista 
que, em razão da incompetência reconhecida, eventual decisão que 
venha a acolher o pedido de expedição de certidão de tempo de serviço/
contribuição não produzirá efeitos automáticos sobre as relações de 
natureza previdenciária mantidas entre os substituídos e os réus excluídos 
da lide, tendo sido afastados os pedidos condenatórios, os quais deverão 
ser objeto de ação própria, na hipótese de resistência à pretensão dos 
substituídos na utilização dos documentos aqui pretendidos.

A decadência e a prescrição do fundo de direito, nos termos em 
que suscitadas pelo INSS, também não merecem acolhida. A autarquia 
pretende que se reconheça que os substituídos que porventura 
anteriormente tenham obtido certidões no RGPS não podem hoje renovar 
tal pedido, com base no direito postulado nesta ação. Ora, não se pode 
falar em extinção do direito à certidão por decurso de tempo. A certidão 
nada mais é que a corporificação de um direito que, por natureza, não 
prescreve, é de natureza declaratória – o eventual reconhecimento do 
tempo de serviço prestado em condições determinadas.

Assim, afasto, também, essa alegação.

Mérito

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida, pelos próprios 
fundamentos, que, a seguir, transcrevo:

“Para adequada compreensão do tema, importa analisar o tratamento normativo dis-
pensado no âmbito do RGPS.

A Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, estipulou a aposentadoria especial nos se-
guintes termos:

‘Art. 31. A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mí-
nimo 50 (cinquenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições, tenha trabalhado 
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade 
profissional, em serviços, que, para esse efeito, forem considerados penosos, insalubres ou 
perigosos, por decreto do Poder Executivo.

§ 1º A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal calculada na forma do § 4º 
do art. 27, aplicando-se-lhe, outrossim, o disposto no § 1º do art. 20.

§ 2º Reger-se-á pela respectiva legislação especial a aposentadoria dos aeronautas e a 
dos jornalistas profissionais.’

Da lei não constava nenhuma remissão específica aos professores, podendo-se concluir 
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que a estes qualquer tratamento especial adviria do regulamento.
O Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, viria prever no item 2.1.4 de seu anexo 

a aposentadoria para o professor após 25 anos de desempenho de magistério. Não havia ali 
distinção quanto ao nível de ensino ou quanto ao sexo do trabalhador.

No exercício de sua competência regulamentar, o Executivo editaria o Decreto nº 63.230, 
de 10 de setembro de 1968, em cujos anexos não mais constava o magistério como trabalho 
penoso, nem se previa o direito à aposentadoria aos professores após 25 anos de atividade.

Na sequência, foi editada a Lei nº 5.890, de 08 de junho de 1973, mantendo as linhas 
gerais da disciplina normativa da aposentadoria especial:

‘Art. 9º A aposentadoria especial será concedida ao segurado que, contando no mínimo 
5 (cinco) anos de contribuição, tenha trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte 
e cinco) anos pelo menos, conforme a atividade profissional, em serviços que, para esse 
efeito, forem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por decreto do Poder Executivo. 

§ 1º A aposentadoria especial consistirá numa renda mensal calculada na forma do § 1º 
do artigo 6º desta lei, aplicando-se-lhe ainda o disposto no § 3º do artigo 10. 

§ 2º Reger-se-á pela respectiva legislação especial a aposentadoria dos aeronautas e a 
dos jornalistas profissionais.’ 

A fora a eliminação da idade mínima e a redução do tempo mínimo de contribuição, 
a aposentadoria especial não sofreu mudanças significativas, mantendo-se a delegação ao 
Executivo para identificar, por decreto, as atividades consideradas penosas, insalubres ou 
perigosas. No exercício dessa atribuição, o Executivo editou o Decreto nº 72.771, de 06 de 
setembro de 1973, sem alterações significativas no que toca à aposentadoria especial, da 
qual alijados os professores desde 1968. Tal situação se manteria até o advento do Decreto 
77.077, de 24 de janeiro de 1976, consolidando a regulamentação previdenciária:

‘Art. 127. Na forma do disposto no artigo 1º da Lei nº 5.527, de 8 de novembro de 
1968, as categorias profissionais que até 22 de maio de 1968 faziam jus à aposentadoria 
de que trata o artigo 31 da Lei nº 3.807, de 26 de agosto de 1960, na sua primitiva redação 
e na forma do Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, mas que foram excluídas do 
benefício por força da nova regulamentação aprovada pelo Decreto nº 63.230, de 10 de 
setembro de 1968, conservam o direito a esse benefício nas condições de tempo de serviço 
e de idade vigentes naquela data.’

O Decreto nº 83.080, de 24 de janeiro de 1979, repetiria a ressalva em seu artigo 64, 
ficando assim restabelecida a vigência do Dec. 53.831/64, com o enquadramento do ma-
gistério como atividade penosa. Com isso, assegurava-se aos professores a aposentadoria 
após 25 anos de serviço, aposentadoria essa considerada especial, por se tratar de atividade 
definida como penosa no Dec. 53.831/64.

Nova mudança ocorreria em nível constitucional, com a EC nº 18, publicada no Diário 
Oficial da União em 09 de julho de 1981. Referida emenda introduziria no texto da Cons-
tituição Federal de 1967 (já alterado pela EC 01/69) o seguinte inciso:

‘Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de 
outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social: (...) 

XX – a aposentadoria para o professor após 30 anos e, para a professora, após 25 anos 
de efetivo exercício em funções de magistério, com salário integral.’

Ao alçar a aposentadoria do professor para o texto constitucional, a EC nº 18/81 não 
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fez qualquer alusão ao caráter penoso da atividade, antes presumido pelo Dec. 53.831/64. 
Igualmente, não a definiu como especial, limitando-se a reduzir o tempo de serviço necessário 
à aposentadoria. Assim, a partir de 09.07.1981, a aposentadoria dos professores deixou de 
ser uma aposentadoria especial, no sentido que a expressão assumia na lei previdenciária, 
passando a ser uma aposentadoria com exigência de tempo de serviço menor. Nesse sentido, 
decidiu recentemente o Supremo Tribunal Federal:

‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Magistério. Aposentadoria. Tempo de 
serviço especial. Conversão em tempo de serviço comum. Impossibilidade. Precedentes. 
Agravo regimental não provido. 1. É firme o entendimento da Corte no sentido de que, 
para efeito de aposentadoria, não é possível a conversão do tempo de magistério em tempo 
de exercício comum. 2. Ressalva-se do entendimento apenas o período anterior à Emen-
da Constitucional 18/81, uma vez que nessa reside o marco temporal a partir do qual a 
aposentadoria do professor deixou de ser aposentadoria especial para caracterizar-se 
como espécie de benefício por tempo de contribuição, com o requisito etário reduzido. 3. 
Agravo regimental não provido.’ (RE 787.582 AgR, relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, julgado em 26.08.2014, Processo Eletrônico, DJe-216, divulg. 03.11.2014, public. 
04.11.2014)

Desta feita, somente é possível reconhecer como especial a atividade de magistério 
vinculada ao RGPS até 08 de julho de 1981, véspera da publicação da EC nº 18/81. Note-
se que, à época, o reconhecimento da especialidade se dava por enquadramento no item 
2.1.4 do anexo do Decreto nº 53.831/64, dispensando prova técnica, por ser presumido o 
caráter penoso da atividade.

Verificada a especialidade do trabalho desempenhado, impõe-se a conversão do tempo 
de serviço, como vem reconhecendo o Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAGISTÉRIO. CÔMPUTO DE TEMPO DE 
SERVIÇO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE 
SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ firmou posicionamento no sentido de que o professor faz jus 
à contagem do tempo de serviço prestado em condições perigosas e insalubres na forma da 
legislação vigente à época da prestação de serviço, com o acréscimo previsto na legislação 
previdenciária de regência, considerando ter direito à conversão do tempo de serviço exer-
cido no magistério como atividade especial.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no AREsp 213.260/RN, rel. Mi-
nistro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06.11.2012, DJe 12.11.2012)

A definição dos fatores de conversão também é questão pacificada na jurisprudência, a 
partir de julgamento de recurso especial sujeito ao regime de recursos repetitivos pelo STJ:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CON-
TROVÉRSIA. RITO DO ART. 543-C, § 1º, DO CPC E DA RESOLUÇÃO Nº 8/2008 
– STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA 
DE IDENTIDADE FÁTICA. DESCABIMENTO. COMPROVAÇÃO DE EXPOSIÇÃO 
PERMANENTE AOS AGENTES AGRESSIVOS. PRETENSÃO DE REEXAME DE 
MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Para a comprovação da divergência jurisprudencial, é essencial a demonstração de 
identidade das situações fáticas postas nos julgados recorrido e paradigma.
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2. Segundo asseverado pelo acórdão objurgado, o segurado estava ‘exposto de modo 
habitual e permanente, não ocasional nem intermitente’, ao frio e a níveis médios de ruído 
superiores ao limite regulamentar (e-STJ fl. 254). A modificação dessa conclusão importa-
ria em revolvimento de matéria fática, não condizente com a natureza do recurso especial. 
Incidência, na espécie, do óbice da Súmula nº 7/STJ.

PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL APÓS 
1998. MP Nº 1.663-14, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.711/1998 SEM REVOGAÇÃO DA 
REGRA DE CONVERSÃO.

1. Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades 
especiais para comum após 1998, pois, a partir da última reedição da MP nº 1.663, parcial-
mente convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que 
revogava o referido § 5º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991.

2. Precedentes do STF e do STJ.
CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. OBSERVÂNCIA 

DA LEI EM VIGOR POR OCASIÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. DECRETO 
Nº 3.048/1999, ARTIGO 70, §§ 1º E 2º. FATOR DE CONVERSÃO. EXTENSÃO DA 
REGRA AO TRABALHO DESEMPENHADO EM QUALQUER ÉPOCA.

1. A teor do § 1º do art. 70 do Decreto nº 3.048/99, a legislação em vigor na ocasião da 
prestação do serviço regula a caracterização e a comprovação do tempo de atividade sob 
condições especiais. Ou seja, observa-se o regramento da época do trabalho para a prova 
da exposição aos agentes agressivos à saúde: se pelo mero enquadramento da atividade nos 
anexos dos regulamentos da Previdência, se mediante as anotações de formulários do INSS 
ou, ainda, pela existência de laudo assinado por médico do trabalho.

2. O Decreto nº 4.827/2003, ao incluir o § 2º no art. 70 do Decreto nº 3.048/99, estendeu 
ao trabalho desempenhado em qualquer período a mesma regra de conversão. Assim, no 
tocante aos efeitos da prestação laboral vinculada ao sistema previdenciário, a obtenção de 
benefício fica submetida às regras da legislação em vigor na data do requerimento.

3. A adoção deste ou daquele fator de conversão depende, tão somente, do tempo de 
contribuição total exigido em lei para a aposentadoria integral, ou seja, deve corresponder 
ao valor tomado como parâmetro, em uma relação de proporcionalidade, o que corresponde 
a um mero cálculo matemático, e não de regra previdenciária.

4. Com a alteração dada pelo Decreto nº 4.827/2003 ao Decreto nº 3.048/1999, a Pre-
vidência Social, na via administrativa, passou a converter os períodos de tempo especial 
desenvolvidos em qualquer época pela regra da tabela definida no artigo 70 (art. 173 da 
Instrução Normativa nº 20/2007).

5. Descabe à autarquia utilizar a via judicial para impugnar orientação determinada em 
seu próprio regulamento, ao qual está vinculada. Nesse compasso, a Terceira Seção desta 
Corte já decidiu no sentido de dar tratamento isonômico às situações análogas, como na 
espécie (EREsp nº 412.351/RS).

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.’ (REsp 
1.151.363/MG, rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 23.03.2011, DJe 
05.04.2011)

Vale lembrar que, até a edição da EC 18/81, não havia distinção entre sexos no que toca 
ao tempo para a aposentadoria, tendo o Dec. 53.831/64 fixado o tempo em 25 anos. Esse 
é o período a ser convertido em comum, respeitando-se a diferença entre o tempo exigido 
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para homens – 35 anos – e o exigido para mulheres – 30 anos. Assim, os fatores de con-
versão deverão ser, respectivamente, de 1,4 e 1,2, a fim de manter a relação proporcional 
referida pelo STJ.

Como dito, o autor não formulou pedido explícito de expedição das certidões em favor 
dos substituídos. Contudo, considerando que a certidão é mera comunicação de situação 
constante dos registros públicos, restaria infrutífero o reconhecimento do direito à conta-
gem especial se esta não constasse das certidões a serem expedidas. Nesse sentido já se 
posicionou o STJ:

‘AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. CERTIDÃO DE TEMPO DE SER-
VIÇO. ATIVIDADE CONSIDERADA COMO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO 
DE SERVIÇO COMUM. CONTAGEM RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO 
NEGADO.

1. Na certidão de tempo de serviço a ser emitida pela autarquia previdenciária, deve 
constar o reconhecido tempo de serviço especial – atividade penosa, perigosa ou insalubre 
–, convertido em comum nos termos da lei, para que, posteriormente, possa ser computado 
reciprocamente com o tempo trabalhado no regime estatutário.

2. Decisão monocrática confirmada, agravo regimental a que se nega provimento.’ 
(AgRg no REsp 449.417/PR, rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, julgado 
em 16.03.2006, DJ 03.04.2006, p. 426)”

A atividade de professor, portanto, era considerada penosa pelo 
Decreto nº 53.831/64 (Quadro Anexo, item 2.1.4), razão pela qual 
o tempo de atividade correspondente era reconhecido como tempo 
especial. A partir da publicação da Emenda Constitucional nº 18/81 
(DOU de 09.07.1981), o tempo de serviço de magistério não mais 
foi reconhecido como especial, para fins de conversão em tempo 
comum, mas apenas computado no tempo diferenciado para efeito de 
aposentadoria especial de professor.

Assim, não é possível considerar como especial o tempo de magistério 
exercido posteriormente à Emenda Constitucional nº 18, de 1981.

Ou o segurado beneficia-se da aposentadoria por tempo de 
contribuição de professor com a redução do tempo de serviço, em face do 
exercício exclusivo da atividade de magistério por, no mínimo, 25 anos, 
ou se aposenta por tempo de contribuição sem a redução constitucional 
do tempo, hipótese em que, embora admitido o reconhecimento, como 
especial, do tempo de serviço prestado na condição de professor até a 
data da Emenda Constitucional nº 18, de 1981, com a devida conversão 
para comum pela aplicação do fator correspondente, deve obedecer às 
regras gerais dispostas para tal benefício nos termos estipulados no art. 
201, § 7º, inc. I, da Constituição Federal de 1988.
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Frise-se que, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 
3.772-DF, o Supremo Tribunal Federal (STF), julgando-a parcialmente 
procedente, deu interpretação conforme ao § 2º do art. 67 da Lei nº 
9.394, de 1996, acrescentado pelo art. 1º da Lei 11.301, de 2006, 
para estabelecer como exercício da função de magistério, com 
vista à concessão de aposentadoria especial, não apenas a atividade 
desenvolvida em sala de aula (regência de classe), mas também a 
preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e 
aos alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a 
direção de unidade escolar, desde que exercidos em estabelecimentos 
de ensino básico e por professores de carreira (ADI 3.772, relator 
Min. Carlos Britto, relator p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 
Tribunal Pleno, julgado em 29.10.2008, DJe-059 divulg. 26.03.2009, 
public. 27.03.2009, republicação: DJe-204 divulg. 28.10.2009, public. 
29.10.2009, ement. Vol-02380-01, PP-00080).

Quanto à alegação de que a sentença só poderia alcançar os substituídos 
que laboram como docentes no ensino público nas instituições rés 
e eram vinculados ao RGPS (período anterior à superveniência do 
estatuto dos funcionários públicos do Estado do Paraná), excluindo-se, 
consequentemente, aqueles substituídos que laboravam em instituições 
privadas, os quais não teriam o suposto direito adquirido, haja vista que 
não eram servidores públicos, é despropositada.

Não diviso qualquer distinção. Em ambos os casos, o tempo especial 
foi prestado no RGPS, devendo ser pelo regime geral registrado, nada 
justificando dar tratamento diferenciado aos casos em que houve 
transformação de empregos em cargos públicos, relativamente aos 
casos em que os ora servidores, antes da conversão, laboravam como 
professores em instituições privadas.

Por fim, e apenas para fins de registro, a Corte Especial deste Tribunal, 
no julgamento do Mandado de Segurança 0006040-92.2013.4.04.0000, 
acolheu incidente de inconstitucionalidade e, por maioria, declarou a 
inconstitucionalidade, sem redução de texto, do inciso I do art. 96 da Lei 
8.213/91, no tocante à sua aplicação às hipóteses de contagem diferenciada, 
no Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos federais, 
do acréscimo decorrente da conversão, em comum, de tempo de serviço 
em atividades exercidas sob condições especiais, no período em que o 
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servidor era vinculado ao RGPS, bem como declarou não recebido pela 
Constituição Federal de 1988 o inciso I do art. 4º da Lei 6.226/75.

Por todo o exposto, impõe-se a manutenção da sentença, assegurando-
se aos substituídos a averbação, junto ao INSS, da contagem especial 
do tempo de magistério trabalhado até 08 de julho de 1981, inclusive, 
e vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, observados os 
fatores de conversão 1,4 para os professores e 1,2 para as professoras, 
cabendo ao INSS providenciar aos substituídos, quando requeridas, as 
correspondentes certidões de tempo de serviço/contribuição.

A sentença vai também mantida quanto aos honorários.
Ante o exposto, voto por negar provimento à remessa necessária e 

aos recursos de apelação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006352-31.2010.4.04.7002/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde

Apelante: Ailton Alves de Souza
Advogada: Dra. Adriana Stormoski Lara

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelados: Os mesmos

EMENTA

Previdenciário. Recurso inominado. Apelação. Fungibilidade. 
Aposentadoria por invalidez resultante da conversão de auxílio-doença. 
Renda mensal inicial. Art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/99. Período 
contributivo. Cômputo. Adicional de 25%. Anexo I do Decreto nº 3.048/99. 
Rol exemplificativo. Termo inicial. Requerimento administrativo.

1. À luz do princípio da fungibilidade, o recurso inominado deve 
ser recebido como recurso de apelação, pois ambos possuem o mesmo 
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propósito (impugnar a sentença), desde que não constatada a má-fé da 
parte recorrente.

2. Mesmo se a causa versar também sobre questões de fato, o 
tribunal, reconhecendo ser hipótese de resolução do mérito, deve 
julgar imediatamente a lide se a causa estiver em condições de pronto 
julgamento, com base no art. 515, § 3º, do CPC/1973 e na jurisprudência 
firmada pelo STJ.

3. Conforme o art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/99, a renda mensal 
inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de 
auxílio-doença é calculada com base no salário de benefício que serviu 
de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, de 
modo que a alteração desse salário de benefício repercute na renda 
mensal da aposentadoria.

4. Ainda que o próprio segurado tenha, em sede administrativa, 
reconhecido ser indevido o recebimento de auxílio-doença em 
determinado período, ele possui interesse em postular a reavaliação 
do salário de benefício considerado para o cálculo da RMI de dito 
benefício, já que esse valor foi também utilizado para o cálculo da RMI 
da aposentadoria por invalidez.

5. O período em que, conforme o CNIS, o segurado trabalhou na 
condição de empregado deve ser computado para fins de cálculo do 
salário de benefício do benefício por incapacidade.

6. Conforme o art. 45 da Lei nº 8.213/91, o aposentado por invalidez 
que necessita da assistência permanente de outra pessoa faz jus ao 
acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) no valor do benefício, ainda 
que a enfermidade não conste no Anexo I do Decreto nº 3.048/99 – cujo 
rol é meramente exemplificativo.

7. Não havendo prova de que o adicional de 25% fosse devido desde 
a concessão da aposentadoria por invalidez, este deve ser concedido 
apenas a partir do momento em que foi requerido pelo segurado na 
esfera administrativa.

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, dar parcial provimento 
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à apelação da parte-autora e dar parcial provimento à apelação da 
parte-ré, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado.

Curitiba, 03 de outubro 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 e de recurso inominado interpostos contra sentença 
que, em ação ordinária, extinguiu o processo sem resolução do mérito 
em relação à revisão do benefício de auxílio-doença e julgou procedente 
o pedido relativamente ao pedido remanescente, condenando o INSS 
a pagar o acréscimo de 25% sobre o benefício de aposentadoria por 
invalidez desde 07.12.2009 (data da concessão do benefício), pagando 
as prestações em atraso.

A parte-autora, em recurso inominado, defende a inexistência de 
coisa julgada a obstar o exame do pedido de revisão da renda mensal 
inicial (RMI) do auxílio-doença concedido desde 13.03.2003, a partir 
do cômputo das contribuições recolhidas de 01.08.1999 a 30.01.2003, 
em razão do vínculo com a Assembleia Legislativa do Paraná. Refere 
que, embora na inicial tenha requerido a revisão do benefício de auxílio-
doença, deve ser realizada, em verdade, a revisão da aposentadoria por 
invalidez, desde a data do seu restabelecimento (24.04.2004). Invoca, 
no ponto, o princípio da economia processual. Narra que, no Processo 
nº 2009.70.52.002323-1, o autor requereu o restabelecimento da 
aposentadoria por invalidez suspensa em 01.08.2009, ante a existência 
de indícios de que a parte-autora exercia atividade laborativa na vigência 
do benefício. Argumenta que, embora o pedido tenha sido julgado 
improcedente naquela demanda, a situação foi regularizada em sede 
administrativa, com a devolução dos valores indevidamente recebidos 
pelo segurado. Aponta que a sentença transitada em julgado não versou 
sobre a possibilidade de revisão da RMI, de modo que a matéria 
não está acobertada pela coisa julgada. Ressalta que a coisa julgada 
alcança somente o dispositivo da sentença. Sublinha que, de qualquer 
modo, o benefício de aposentadoria por invalidez é devido, tanto que 
permanece ativo, e foi calculado sem o cômputo das contribuições 
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vertidas na Assembleia Legislativa do Paraná. Afirma que desenvolveu 
atividades concomitantes (na Assembleia Legislativa do Paraná e na 
NTEC Processamento Contábil Ltda.), sendo que apenas a segunda foi 
considerada pelo INSS na apuração do salário de contribuição. Entende 
que se trata de erro material, o qual não transitaria em julgado. Aduz 
que o cômputo desse período contributivo, aliado à aplicação do art. 29, 
II, da Lei nº 8.213/91, implicaria a majoração da RMI. Ante o exposto, 
requer a anulação da sentença para que o feito tenha trâmite regular em 
relação a esse pedido; alternativamente, postula o julgamento do mérito 
diretamente por esta Corte, com base no art. 515, § 3º, do CPC.

O INSS, por sua vez, busca afastar, em recurso de apelação, o 
acréscimo de 25% estabelecido no art. 45 da Lei nº 8.213/91. Salienta 
que o referido adicional só deve ser concedido quando configurada uma 
das enfermidades previstas no Anexo I do Decreto nº 3.048/99, o que 
não constitui a hipótese dos autos, pois o autor possui cegueira do olho 
direito – e não cegueira total, como consta no anexo. Argumenta que 
o adicional só deve ser pago em hipóteses excepcionais, quando for 
completamente impossível a locomoção do segurado, o que tampouco se 
verifica na situação sob exame. Na hipótese de ser mantida a concessão 
do acréscimo, sustenta que o pagamento deve ter início apenas em 
04.05.2010 (e não em 12/2009, como posto na sentença), ex vi do art. 37 
da Lei nº 8.213/91, já que nessa data foi realizado o pedido de revisão. 
Requer, portanto, a reforma da sentença.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde: De início, 
repiso que a parte-autora formulou, na inicial, dois pedidos diversos, 
quais sejam: (a) de revisão da renda mensal inicial (RMI) do benefício 
de auxílio-doença (NB nº 128.344537-6), por meio do cômputo das 
contribuições efetuadas na condição de empregado da Assembleia 
Legislativa do Paraná e da aplicação da regra prevista no art. 29, II, da 
Lei nº 8.213/91, com repercussão na RMI da aposentadoria por invalidez 
decorrente da conversão do auxílio-doença (NB nº 132.992.457-3); (b) 
de revisão da RMI do benefício de aposentadoria por invalidez (NB 
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nº 132.992.457-3) desde a data de sua concessão (24.04.2004), com o 
acréscimo de 25%, conforme prevê o art. 45 da Lei nº 8.213/91, ante a 
necessidade de assistência permanente de outra pessoa.

Como visto, o processo foi extinto sem resolução de mérito em 
relação ao primeiro pedido e com resolução de mérito relativamente 
ao segundo, o qual foi julgado procedente, limitando-se, todavia, 
o termo inicial do pagamento do adicional a 07.12.2009. As partes 
impugnam ambos os capítulos da sentença, devolvendo a este Tribunal 
o conhecimento da matéria.

Recurso inominado – fungibilidade

De início, consigno que a parte-autora interpôs recurso inominado, 
ao passo que a espécie recursal adequada seria o recurso de apelação, 
já que se trata de demanda processada sob o procedimento ordinário – 
e não sob o rito sumaríssimo. Não obstante, considerando que ambos 
os recursos possuem o mesmo propósito (impugnar a sentença) e que 
foi observado o prazo para a interposição do recurso adequado, não 
havendo qualquer indício de má-fé da parte recorrente, recebo o recurso 
inominado como recurso de apelação, com fundamento no princípio da 
fungibilidade. Nesse sentido, colaciono ementas desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. RECURSO CABÍVEL. 
SENTENÇA. APELAÇÃO E RECURSO INOMINADO. ADMISSÃO DA FUNGIBILI-
DADE RECURSAL. 1. O recurso inominado e a apelação têm o mesmo propósito, qual 
seja, atacar a sentença, devolvendo ao órgão recursal todas as questões pretendidas pelo 
sucumbente, além de outras decorrentes dos efeitos translativo e expansivo dos recursos. 
A denominação do recurso constitui formalidade que não influencia no correto direciona-
mento, menos ainda no seu julgamento. 2. Não constando dos autos qualquer indício de 
má-fé por parte do recorrente, é possível a aplicação da fungibilidade recursal, admitindo-
se o processamento do recurso inominado como apelação, até porque observado o prazo 
recursal respectivo.” (TRF4, AG 0002121-27.2015.404.0000, Quinta Turma, relator José 
Antonio Savaris, D.E. 17.08.2015)

“AGRAVO. PROCESSO CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO E 
RECURSO INOMINADO. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente 
não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate 
de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado.” (TRF4, 
AG 0001713-36.2015.404.0000, Quinta Turma, relatora Taís Schilling Ferraz, D.E. 
12.08.2015)

Isso posto, passo ao exame do mérito recursal.
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Revisão decorrente do cômputo do período contributivo na 
Assembleia Legislativa do Paraná

Cumpre, inicialmente, traçar um breve retrospecto dos fatos que 
culminaram na presente demanda.

O INSS concedeu ao autor o benefício de auxílio-doença (NB nº 
128.344.537-6), a contar de 13.03.2003 (evento 1, PROCADM9, p. 
4). Em 23.04.2004 (evento 1, PROCADM12, p. 3), o benefício foi 
convertido em aposentadoria por invalidez (NB nº 132.992.457-3). Em 
01.08.2009, o benefício foi suspenso, ante a existência de indícios de 
que o autor teria exercido atividade laborativa no período de gozo do 
benefício por incapacidade (evento 1, PROCADM17, p. 4).

O autor ajuizou, então, ação visando ao restabelecimento do benefício 
de aposentadoria por invalidez (Processo nº 2009.70.52.002323-1). O 
pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que, estando 
comprovado que o autor trabalhou perante a Assembleia Legislativa do 
Paraná de 13.03.2003 a 30.04.2004 (período em que recebia benefício 
por incapacidade), restaria afastada a incapacidade laborativa, sendo 
indevido, portanto, o restabelecimento pretendido. O juiz assentou, 
nessa oportunidade, que caberia ao autor formular novo pedido 
administrativo, comprovando a superveniência da incapacidade para o 
trabalho.

Após a prolação dessa sentença, o autor requereu novo benefício 
de auxílio-doença (NB nº 538.581.030-0), o qual lhe foi concedido 
a partir de 07.12.2009 (evento 24, PROCADM2, p. 4). Entrementes, 
promoveu-se acerto administrativo em que foi restabelecido o benefício 
de aposentadoria por invalidez outrora suspenso (NB nº 132.992.457-
3), com o desconto mensal dos valores recebidos indevidamente pelo 
autor. Além disso, o autor promoveu o pagamento, mediante Guia da 
Previdência Social, de R$ 1.930,84, a fim de quitar o débito (evento 24, 
PROCADM3, p. 2).

Percebe-se, portanto, que a irregularidade consistente no recebimento 
de benefício por incapacidade de 13.03.2003 a 30.04.2004 foi sanada 
mediante a devolução dos valores indevidamente recebidos – seja pelo 
pagamento por GPS, seja pela consignação no benefício ativo. De 
05/2004 em diante, portanto, não há qualquer mácula no benefício por 
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incapacidade recebido pelo autor.
Verifica-se, igualmente, que a coisa julgada decorrente do Processo 

nº 2009.70.52.002323-1 abrange apenas o restabelecimento da 
aposentadoria por invalidez – pretensão que foi afastada judicialmente. 
Não se discutiu, aí, acerca da renda mensal inicial dos benefícios, seja 
do auxílio-doença, seja da aposentadoria por invalidez. Logo, essa 
matéria não está acobertada pela coisa julgada.

A rigor, a sentença sequer determinou que o autor devolvesse os 
valores recebidos por benefício por incapacidade no período em que 
exerceu, simultaneamente, atividade laboral. Essa devolução foi 
pactuada diretamente entre o segurado e o INSS, não estando acobertada 
pelo título executivo.

É certo, todavia, que o próprio segurado reconheceu, na esfera 
administrativa, que foi indevido o recebimento do benefício no 
período entre 13.03.2003 e 30.04.2004. E, reconhecendo-se indevido 
o recebimento de auxílio-doença nesse interregno, não há sentido em 
perquirir acerca da revisão de sua RMI e da eventual cobrança de valores 
pretéritos. Nesse particular, o pedido é juridicamente impossível ou, no 
mínimo, inútil; afinal, não há como nem por que aumentar a renda de 
um benefício que sequer deveria ter sido recebido. Logo, o exame do 
mérito do pedido resta obstado, no ponto, não propriamente pela coisa 
julgada, mas pela carência de ação (impossibilidade jurídica do pedido 
ou falta de interesse de agir).

Entretanto, há de se atentar a uma peculiaridade. É que o autor recebe 
aposentadoria por invalidez, cuja RMI foi calculada a partir do salário 
de benefício considerado para o cálculo da RMI do auxílio-doença que 
a antecedeu, conforme prevê o art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/99, in 
verbis:

“§ 7º A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação 
de auxílio-doença será de cem por cento do salário de benefício que serviu de base para 
o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de 
correção dos benefícios em geral.”

Logo, há interesse na revisão da RMI da própria aposentadoria por 
invalidez e, para tanto, é necessário reavaliar o salário de benefício 
utilizado para calcular a RMI do auxílio-doença. O próprio autor, aliás, 
o afirma expressamente, não apenas nas razões recursais, mas na própria 
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petição inicial – quando, ao postular a revisão da RMI do auxílio-
doença, menciona a sua “posterior transformação em aposentadoria por 
invalidez” (pedido 2). Noutro giro, não há impossibilidade jurídica de se 
proceder à revisão desse benefício, restando afastados, por conseguinte, 
quaisquer óbices ao exame do mérito do pedido – desde que assim 
delimitado.

Conforme já enfatizou o STJ, “o objeto da demanda deve ser extraído 
da interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir”, devendo 
ser superada a interpretação meramente gramatical ou topográfica da 
exordial (REsp 1.520.500/SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 
Terceira Turma, julgado em 27.10.2015, DJe 13.11.2015). Nessa senda, 
é de se tomar o pedido formulado na petição inicial não apenas como um 
pleito de revisão da RMI do auxílio-doença – o qual, definitivamente, 
não merece trânsito –, mas também como um pedido de revisão da RMI 
da aposentadoria por invalidez – cujo mérito pode, sim, ser examinado.

Dessarte, deve ser afastada, ao menos em parte (relativamente à 
RMI da aposentadoria por invalidez), a extinção do feito sem exame 
do mérito. Anoto que, no caso presente, o mérito do pedido pode – 
e, a rigor, deve, tendo em vista o princípio da economia processual 
– ser realizado diretamente por este Tribunal. É que a causa está em 
condições de imediato julgamento, conforme prevê o art. 515, § 3º, do 
CPC/1973, que positiva a teoria da causa madura, verbis:

“§ 3º Nos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267), o tribunal 
pode julgar desde logo a lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver 
em condições de imediato julgamento.”

Reconheço que o exame do pedido não envolve questão 
exclusivamente de direito – como exige o texto normativo. Todavia, de 
acordo com precedente da Corte Especial do STJ,
“a regra do art. 515, § 3º, do CPC deve ser interpretada em consonância com a preconizada 
pelo art. 330, I, do CPC, razão pela qual, ainda que a questão seja de direito e de fato, não 
havendo necessidade de produzir prova (causa madura), poderá o tribunal julgar desde logo 
a lide, no exame da apelação interposta contra a sentença que julgara extinto o processo 
sem resolução de mérito.” (EREsp 874.507/SC, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte 
Especial, DJe 01.07.2013)

In casu, a prova documental necessária à análise da controvérsia 
já foi produzida. Logo, vê-se que, embora o feito envolva também 
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questões de fato, encontra-se apto a imediato julgamento.
Isso posto, passo ao exame do mérito da controvérsia propriamente 

dito.
Compulsando os autos, vejo que, conforme consta no CNIS, 

o autor foi empregado da Assembleia Legislativa do Paraná de 
08/1999 a 06/2004, sendo que pretende, aqui, sejam contabilizadas 
as contribuições recolhidas entre 08/1999 e 30.01.2003. Noutro giro, 
vejo que o INSS, ao apurar o salário de benefício para calcular a RMI 
do auxílio-doença – com repercussão na RMI da aposentadoria por 
invalidez –, só considerou o período contributivo de 05/1995 a 11/1996, 
na Fenice Tur Ltda., e o período entre 01/2001 e 01/2003, perante 
NTEC Processamento Contábil Ltda. (evento 1, PROCADM8, p. 9-10; 
PROCADM9, p. 1-2).

Não há dúvida de que o autor efetivamente trabalhou perante a 
Assembleia Legislativa do Paraná no período indicado. Demonstram-
no não só o registro no CNIS, mas também as decisões administrativas 
que concluíram que o autor laborou enquanto recebia benefício por 
incapacidade. Desse modo, havendo período contributivo, este deve ser 
levado em conta no cálculo da RMI.

No caso, no período de 08/1999 a 12/2000, o autor trabalhou apenas 
na Assembleia Legislativa do Paraná; no interregno entre 01/2001 e 
01/2003, exerceu atividades concomitantes na Assembleia Legislativa 
do Paraná e em NTEC Processamento Contábil Ltda. Como visto, isso 
não foi considerado pelo INSS no cálculo da RMI do benefício, de 
modo que deve ser efetuada a revisão postulada pelo autor.

Ressalto que não se está a computar as contribuições efetivadas pelo 
autor a partir de 03/2003, quando este veio a receber auxílio-doença. 
Assim, não assiste razão ao INSS quando alega, em contrarrazões, que 
o autor estaria a se beneficiar da própria torpeza. O período posterior a 
01/2003 sequer foi incluído no pedido posto na exordial, de modo que 
a revisão deve se limitar a considerar as contribuições efetuadas entre 
08/1999 e 01/2003.

Saliento, no entanto, que o pagamento de valores pretéritos está 
limitado pelo prazo prescricional de cinco anos (art. 103, parágrafo 
único, Lei nº 8.213/91). Assim, o autor somente fará jus ao pagamento 
das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento desta ação.
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Acréscimo de 25% (art. 45, Lei nº 8.213/91)

A parte-autora pretende, como narrado, que a renda mensal do 
benefício de aposentadoria por invalidez seja acrescida de 25% (vinte 
e cinco por cento), sob o fundamento de que necessita da assistência 
permanente de outra pessoa. O pedido vem sustentado no art. 45 da Lei 
nº 8.213/91, que assim dispõe:

“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.”

A instrução probatória revelou que o autor necessita da assistência 
permanente de outra pessoa em razão da enfermidade de natureza 
oftalmológica que lhe acomete. Confira-se, nessa linha, excerto do 
laudo pericial (evento 81):

“1) O autor necessita de assistência permanente de outra pessoa, tendo em vista os 
problemas visuais que apresenta?

Sim.
2) Em caso positivo, poderia afirmar o perito qual a data em que o autor passou a 

necessitar desse auxílio, considerando a data de início da aposentadoria por invalidez em 
24.04.2004?

Existe um laudo de 10.12.2004, do Dr. Emílio A. Torres Neto, que consta neste pro-
cesso, o qual indica que nesta data o autor já necessitava de auxílio de outra pessoa. O 
autor apresenta uma doença progressiva, que é a Distrofia Macular, e, por consequência, 
provavelmente em 24.04.2004 já havia a necessidade de auxílio de outra pessoa.”

O INSS defende que, a despeito da conclusão posta no laudo pericial, 
o adicional de 25% não deve ser concedido, pois a doença apresentada 
pelo autor não estaria elencada no Anexo I do Decreto nº 3.048/99, que 
contém o seguinte rol:

“1 – Cegueira total.
2 – Perda de nove dedos das mãos ou superior a esta.
3 – Paralisia dos dois membros superiores ou inferiores.
4 – Perda dos membros inferiores, acima dos pés, quando a prótese for impossível.
5 – Perda de uma das mãos e de dois pés, ainda que a prótese seja possível.
6 – Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível.
7 – Alteração das faculdades mentais com grave perturbação da vida orgânica e social.
8 – Doença que exija permanência contínua no leito.
9 – Incapacidade permanente para as atividades da vida diária.”
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Conforme a autarquia previdenciária, o autor padeceria apenas de 
cegueira no olho direito – e não de cegueira total, como exige o item 1 
do Anexo –, de modo que seria indevido o acréscimo de 25%. Todavia, 
não lhe assiste razão.

É que, conforme apontam Carlos Alberto Pereira de Castro e João 
Batista Lazzari, a relação de enfermidades insculpida no Anexo I “não 
pode ser considerada como exaustiva, pois outras situações podem 
levar o aposentado a necessitar de assistência permanente, o que pode 
ser comprovado por meio de perícia médica” (in Manual de Direito 
Previdenciário. 20. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 
831). Enfatizo que a lei, ao tratar do tema, erigiu, como único requisito 
para a concessão do adicional, que o segurado necessite da assistência 
permanente de outra pessoa; não a condiciona, assim, a que o segurado 
apresente determinada(s) enfermidade(s). Logo, não poderia o Decreto 
nº 3.048/99 impor um limite não fixado pela lei, sob pena de clara 
exorbitância do poder regulamentar de que dispõe a administração 
pública. Entendimento diverso implicaria subverter a própria separação 
dos poderes (art. 2º, CF), outorgando ao Poder Executivo uma 
competência que ele não possui.

Desse modo, estando demonstrado que o autor necessita da assistência 
permanente de outra pessoa, ele faz jus ao adicional de 25% previsto no 
art. 45 da LBPS, ainda que a doença que lhe acomete não esteja inserida 
no rol do Anexo I do Regulamento da Previdência Social.

No caso em apreço, a enfermidade oftalmológica de que padece 
o autor foi objeto de diversos diagnósticos. O perito judicial refere a 
existência de distrofia macular (evento 81), o que possui suporte no 
exame de angiografia acostado aos autos (evento 71, EXMMED2). 
De outra parte, o atestado médico anexado à inicial indica o 
diagnóstico de glaucoma (CID H40) e de cegueira em ambos os 
olhos (CID H54.0).

Note-se que, a rigor, a prevalecer o diagnóstico efetuado pelo médico 
particular, a enfermidade do autor estaria enquadrada no rol do Anexo 
I do RPS (item 1 – cegueira total). Ocorre que o diagnóstico não foi 
confirmado pelo perito judicial, amparado em recente exame médico; 
deve ser prestigiada, assim, a conclusão constante do laudo pericial. 
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Ainda assim, mesmo considerando o diagnóstico do perito (distrofia 
macular), é certo que o autor padece de grave enfermidade visual, a 
implicar a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, como 
reconhecido no laudo pericial.

Saliento que não há qualquer elemento probatório a contrapor a 
conclusão do perito no sentido de que o autor necessita da assistência 
permanente de outra pessoa. Desse modo, ainda que o juiz não 
esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479, CPC), apenas em situações 
excepcionais é que o magistrado pode, com base em sólida prova em 
contrário, afastar-se da conclusão apresentada pelo perito – hipótese de 
que, aqui, não se cuida.

Verificada a necessidade de assistência permanente de outra pessoa, 
justifica-se, portanto, a concessão do adicional de 25%.

Resta, apenas, definir o termo inicial do pagamento desse adicional. 
O INSS pretende que a concessão tenha início apenas em 04.05.2010, 
quando requerida a revisão do benefício, ao passo que o juízo a quo 
entendeu por conceder o acréscimo desde 07.12.2009 – quando o 
benefício por incapacidade do autor foi restabelecido.

Compulsando os autos, verifico que o autor efetivamente postulou a 
concessão do adicional de 25% do art. 45 da LBPS apenas em 04.06.2010 
(evento 1, PROCADM19, p. 1; evento 24, PROCADM3, p. 3). Embora 
o autor pretenda, na exordial, que o acréscimo seja concedido desde 
04/2004 (quando concedida a aposentadoria por invalidez), não há prova 
segura de que necessitasse, já então, da assistência permanente de outra 
pessoa. Reputo insuficiente, para tanto, a estimativa feita pelo perito, 
aproximadamente oito anos depois (2012), de que tal necessidade já 
existia à época. Mostra-se decisivo, nesse particular, considerar que o 
autor exerceu atividade laboral até 04/2004, não se podendo concluir, 
por conseguinte, que necessitasse da assistência permanente de outra 
pessoa ao tempo em que trabalhava na Assembleia Legislativa do 
Paraná. Ao revés, é mais verossímil que essa necessidade tenha surgido 
em momento posterior, por se tratar de enfermidade de natureza 
degenerativa. Corrobora esse entendimento o fato de que o autor só 
veio a requerer a concessão do adicional em 04.06.2010.

Entendo que, nessa conjuntura, o adicional deve ser concedido 
somente a partir da data em que foi requerido na esfera administrativa. 
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Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte e do STJ:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACRÉSCIMO DE 

25% NO VALOR DO BENEFÍCIO. ARTIGO 45, LEI 8.213/91. TERMO INICIAL. DER. 
1. Constatada a necessidade de auxílio de terceiros, é de ser concedido o adicional de 25% 
sobre a aposentadoria por invalidez, a teor do previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91. 2. 
Entretanto, apenas será devida a benesse a contar da DER, momento em que a autarquia 
previdenciária tomou conhecimento da pretensão, uma vez que na data da concessão da 
aposentadoria por invalidez a parte-autora não necessitava do auxílio e, consequentemente, 
do adicional.” (TRF4, AC 5014620-37.2016.404.7108, Quinta Turma, relator Altair Antonio 
Gregório, juntado aos autos em 16.08.2017)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ADICIONAL DE 
25%. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO RETROATIVA. DATA DO 
AGRAVAMENTO DA CONDIÇÃO DO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Pretensão 
do autor para que seja reconhecida a retroação dos efeitos da decisão que lhe conferiu o 
direito ao acréscimo de 25%, em virtude da necessidade de assistência permanente, à data 
do agravamento da incapacitação, decorrente, in casu, de um derrame cerebral. 2. A regra 
geral firmada para a concessão da aposentadoria por invalidez deve prevalecer, também, no 
que toca ao acréscimo previsto no art. 45 da Lei de Benefícios. À evidência, a percepção do 
benefício pressupõe a demonstração da necessidade de assistência permanente, aferível, 
tão somente, com a postulação administrativa e o consequente exame médico-pericial. 
Precedente da Quinta Turma. 3. Recurso especial improvido.” (REsp 897.824/RS, rel. 
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.09.2011, DJe 14.11.2011)

Dessarte, impõe-se a reforma da sentença nesse particular, a fim de 
que o adicional referido seja concedido apenas desde 04.06.2010 – e 
não desde 07.12.2009, como determinado pelo juízo a quo.

Em arremate, consigno que o enfrentamento das questões suscitadas 
em grau recursal, assim como a análise da legislação aplicável, são 
suficientes para prequestionar nas instâncias superiores os dispositivos 
que as fundamentam. Assim, deixo de aplicar os dispositivos legais 
ensejadores de pronunciamento jurisdicional distinto do que até aqui 
foi declinado. Desse modo, evita-se a necessidade de oposição de 
embargos de declaração tão somente para esse fim, o que evidenciaria 
finalidade procrastinatória do recurso, passível de cominação de multa.

Conclusão

Nesse quadro, a sentença deve ser parcialmente reformada, para que: 
(a) a renda mensal da aposentadoria por invalidez (NB nº 132.992.457-
3) seja recalculada, com o cômputo das contribuições devidas entre 
08/1999 e 01/2003, relativas ao vínculo empregatício do autor na 
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Assembleia Legislativa do Paraná (de 01/2001 a 01/2003, na condição 
de atividade concomitante), condenando-se o INSS ao pagamento das 
diferenças vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, 
pelos índices de correção monetária e juros já fixados na sentença; (b) o 
adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91 seja concedido 
apenas desde 04.06.2010.

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à apelação 
da parte-autora e dar parcial provimento à apelação da parte-ré.

AÇÃO RESCISÓRIA (SEÇÃO) Nº 5007802-87.2015.4.04.0000/TRF

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique

Autor: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Réu: Luiz Paulo dos Santos

Advogados: Dra. Elaine Teresinha Vieira
Dra. Jaqueline Rosado Coutinho
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Previdenciário. Ação rescisória. Desaposentação. Súmula 343 do 
Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
RE 590.809/RS, assentou que a superveniente alteração de sua 
jurisprudência não autoriza, por si só, a rescisão de decisão proferida 
à luz de entendimento daquele Tribunal Superior que, à época de sua 
prolação, era firme.

2. O precedente originado do julgamento do RE 590.809/RS não 
se aplica às ações rescisórias que visam desconstituir decisões que 
reconheceram o direito à desaposentação.
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3. O Supremo Tribunal Federal não tinha uma posição uniforme 
e firme no sentido de que os segurados têm direito à desaposentação. 
Nunca sinalizou, de forma pacífica, óptica nesse sentido, a ser seguida 
pelos tribunais.

4. No âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, 
somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não 
havendo, por ora, previsão legal do direito à “desaposentação”, sendo 
constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91 (RE 661.256/
DF, submetido à sistemática de repercussão geral – Tema 503).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, por maioria, julgar procedente a ação rescisória, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2017.
Des. Federal Jorge Antonio Maurique, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique: Trata-se de ação 
rescisória ajuizada pelo INSS contra Luiz Paulo dos Santos, visando, com 
fundamento no art. 485, V, do CPC de 1973, desconstituir acórdão da 5ª 
Turma deste Tribunal que julgou procedente pedido de desaposentação, 
sem a devolução de valores percebidos pelo réu no gozo do benefício 
previdenciário que renunciou. Alega que foram violados os arts. 18, § 
2º, da Lei nº 8.213/91 e 5º, XXXVI, 194 e 195 da Constituição. Sustenta 
que não se aplica a Súmula 343 do STF.

À causa foi atribuído o valor de R$ 5.000,00, em 02.03.2015.
Deferido parcialmente o pedido de antecipação de tutela para 

suspender a execução das parcelas atrasadas.
O réu apresentou contestação.
Parecer do Ministério Público Federal no evento 35.
É o relatório.
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VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique:
Súmula 343 do STF. Não se aplica a Súmula 343 do Supremo Tribunal 

Federal às ações rescisórias que versam matéria constitucional, salvo 
em determinadas hipóteses, o que não é o caso.

Juízo rescindendo. A matéria objeto desta ação rescisória restou 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na sessão de 27.10.2016, no 
julgamento do RE 661.256/DF, submetido à sistemática de repercussão 
geral (Tema 503), fixando tese contrária à pretensão da parte-autora, 
assim sintetizada:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, somente lei pode criar 
benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 
‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.”

Cumpre referir que a ausência de trânsito em julgado não impede 
a produção imediata dos efeitos do precedente firmado pelo Tribunal 
Pleno (ARE 686607 ED, relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira 
Turma, julgado em 30.10.2012, Processo Eletrônico DJe-236, divulg. 
30.11.2012, public. 03.12.2012).

O acórdão rescindendo deve ser desconstituído, por violação aos arts. 
18, § 2º, da Lei nº 8.213/91 e 5º, XXXVI, 194 e 195 da Constituição.

Juízo rescisório. Na ação originária, o pedido foi julgado 
improcedente.

Apelou o autor, requerendo a procedência integral do pedido.
A 5ª Turma deu provimento à apelação do autor.
Em juízo rescisório, nego provimento à apelação do autor.
Condeno o autor, ora réu, ao pagamento de honorários advocatícios, 

no montante de 10% sobre o valor dado à causa (R$ 35.000,00 em 
14.02.2012), suspensa a exigibilidade em razão do benefício da AJG.

Fixo os honorários advocatícios devidos em razão da derrota nesta 
demanda em R$ 600,00, suspensa a exigibilidade em virtude do 
benefício da AJG.

Ante o exposto, voto por julgar procedente a ação rescisória.

VOTO COMPLEMENTAR

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique:
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Inaplicabilidade da Súmula 343 do STF
O entendimento pacífico da jurisprudência deste Tribunal e do STJ é 

no sentido de que cabe ação rescisória quando o tema discutido envolver 
a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de dispositivo de lei, 
sendo inaplicável o óbice contido na Súmula 343 do STF. Daí por que a 
Súmula 63 deste Tribunal utiliza a expressão “matéria constitucional”, 
abrangendo a discussão em torno da constitucionalidade ou da 
inconstitucionalidade de dispositivo de lei.

No mesmo sentido, o posicionamento do próprio Supremo Tribunal 
Federal (Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário 328.812-
1, rel. Ministro Gilmar Mendes, julgados em 06.03.2008).

Os fundamentos desse entendimento foram apontados pelo Ministro 
Teori Albino Zavascki, quando integrante do STJ, no julgamento do 
REsp 512.050/DF. São eles:

a) a lei constitucional não é uma lei qualquer, mas a lei fundamental 
do sistema, na qual todas as demais assentam suas bases de validade e 
de legitimidade, e cuja guarda é a missão primeira do órgão máximo do 
Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102);

b) por essa razão, a jurisprudência do STF emprega tratamento 
diferenciado à violação da lei comum em relação à da norma 
constitucional, deixando de aplicar, relativamente a esta, o enunciado 
de sua Súmula 343, à consideração de que, em matéria constitucional, 
não há que se cogitar de interpretação apenas razoável, mas sim de 
interpretação juridicamente correta;

c) essa, portanto, a orientação a ser seguida nos casos de ação 
rescisória fundada no art. 485, V, do CPC: em se tratando de norma 
infraconstitucional, não se considera existente “violação a literal 
disposição de lei”, e, portanto, não se admite ação rescisória, quando 
“a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 
controvertida nos tribunais” (Súmula 343). Todavia, esse enunciado 
não se aplica quando se trata de “texto” constitucional;

d) a orientação revela duas preocupações fundamentais da Corte 
Suprema: a primeira, a de preservar, em qualquer circunstância, a 
supremacia da Constituição e a sua aplicação uniforme a todos os 
destinatários; a segunda, a de preservar a sua autoridade de guardião 
da Constituição. Esses os valores dos quais deve se lançar mão para 
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solucionar os problemas atinentes à rescisão de julgados em matéria 
constitucional;

e) assim sendo, concorre decisivamente para um tratamento 
diferenciado do que seja “literal violação” a existência de precedente 
do STF, guardião da Constituição. Ele é que justifica, nas ações 
rescisórias, a substituição do parâmetro negativo da Súmula 343 por 
um parâmetro positivo, segundo o qual há violação à Constituição na 
sentença que, em matéria constitucional, é contrária a pronunciamento 
do STF.

Recurso Extraordinário 590.809/RS
A partir do julgamento do Recurso Extraordinário 590.809/RS, em 

22.10.2014, o posicionamento acima destacado foi em parte modificado. 
Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O 
Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não ca-
bendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’.

AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete 
nº 343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente 
controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance 
da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, em um primeiro passo, óptica 
coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (STF, RE 590809, relator(a): Min. Mar-
co Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2014, acórdão eletrônico repercussão geral)

Cumpre fazer um breve retrospecto do caso concreto que originou 
esse precedente:

Em 2007, este Tribunal, interpretando dispositivo constitucional, 
reconheceu que o contribuinte tem direito ao creditamento do IPI.

O tema era controvertido, e o entendimento pessoal de alguns 
integrantes dos órgãos fracionários desta Casa era no sentido de não 
reconhecer os créditos aos contribuintes.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal tinha posicionamento 
diverso, a partir da premissa segundo a qual o IPI é um imposto sobre 
o valor agregado, o que afastaria a tributação final sobre os insumos 
isentos ou sujeitos à alíquota nula. Nesse sentido: RE 212.484/RS, 
Tribunal Pleno, rel. Min. Ilmar Galvão, rel. acórdão Min. Nelson Jobim, 
DJ de 27.11.98, p. 22; RE 293.511/AgR/RS, 2ª Turma, rel. Min. Celso 
de Mello, DJ de 21.03.2003, p. 63.
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Em razão disso, e considerando que ao Supremo Tribunal Federal 
compete interpretar, em derradeira instância, a Constituição, este 
Tribunal adotou a posição do Pretório Excelso.

Em 2009, o Supremo Tribunal Federal mudou seu entendimento e 
passou a não reconhecer o direito ao creditamento do IPI.

O acórdão proferido em 2007 seria passível de ser desconstituído, 
pois passou a estar em confronto com a interpretação dada pelo 
Supremo Tribunal Federal ao dispositivo constitucional que trata de 
creditamento de IPI.

Porém, o Plenário, no julgamento do RE 590.809/RS, assentou 
que a superveniente alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal não autoriza, por si só, a rescisão de decisão proferida à luz de 
entendimento daquele Tribunal Superior que, à época de sua prolação, 
era firme.

Desaposentação
Entendo que o precedente originado do julgamento do RE 590.809/

RS não se aplica às ações rescisórias que visam desconstituir decisões 
que reconheceram o direito à desaposentação.

Conforme salientou o Desembargador Rogerio Favreto, nos debates 
ocorridos nesta Corte Especial (26.10.2017), “o STF já tinha posição 
variada sobre a desaposentação, inclusive duas opostas (favorável 
e contra), tanto que foi afetada a repercussão geral. Aliás, o voto 
prevalente do Min. Barroso foi uma terceira posição”.

Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não tinha uma posição uniforme 
e firme no sentido de que os segurados têm direito à desaposentação, 
tal como tinha no caso dos créditos do IPI. Nunca sinalizou, de modo 
concreto e pacífico, óptica nesse sentido, a ser seguida pelos tribunais.

No caso concreto destes autos, a decisão rescindenda, originária 
do julgamento da Apelação Cível nº 5007755-61.2012.404.7100/RS, 
na época em que foi prolatada, não seguiu orientação do Supremo 
Tribunal Federal, no que diz com o direito à desaposentação. A leitura 
dos votos proferidos revela isso.

Assim, não se aplica a Súmula 343 do STF.
É importante referir que, desde quando tive assento na Turma 

Regional de Santa Catarina, especializada em matéria previdenciária, 
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e passei a examinar processos que versam sobre desaposentação, 
notei que, no que diz respeito ao direito à renúncia à aposentadoria, 
não havia controvérsia significativa no âmbito da 5ª e da 6ª Turmas. 
Os desembargadores e juízes federais convocados, em sua maioria, 
reconheciam esse direito.

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.334.488/
SC).

A matéria era controvertida, realmente, de forma nítida e acentuada, 
no tocante à devolução dos valores recebidos por conta do benefício 
em manutenção. Essa questão, uma vez assentado que não há direito à 
desaposentação, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 
8.213/91, restou prejudicada.

Com acréscimo dessas considerações, entendo que a ação rescisória 
deve ser julgada procedente, nos termos do voto proferido na 3ª Seção.

Ante o exposto, voto por julgar procedente a ação rescisória.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: O eminente relator 
decide por bem julgar procedente ação rescisória ajuizada pelo INSS 
contra Luiz Paulo dos Santos, visando, com fundamento no art. 485, 
V, do CPC de 1973, desconstituir acórdão da 5ª Turma deste Tribunal 
que julgou procedente pedido de desaposentação, sem a devolução de 
valores percebidos pelo réu no gozo do benefício previdenciário que 
renunciou. Alega que foram violados os arts. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91 
e 5º, XXXVI, 194 e 195 da Constituição. Sustenta que não se aplica a 
Súmula 343 do STF.

Peço vênia para divergir da solução alvitrada por Sua Excelência.
As turmas integrantes da Terceira Seção desta Corte vinham havia 

muito tempo decidindo ser possível a renúncia ao benefício previdenciário 
titularizado por beneficiário da Previdência Social para efeitos de averbação 
desse tempo em regime diverso (AMS nº 2000.71.00.029807-8/RS, 5ª 
Turma, rel. Juiz Federal Fernando Quadros da Silva, DJU de 02.06.2004; 
AMS nº 2002.72.00.003367-7 /SC, 5ª Turma, rel. Des. Federal Rômulo 
Pizzolatti, D.E. de 18.12.2007) ou, ainda, para fins de requerimento 
de aposentadoria mais vantajosa no próprio RGPS, com o cômputo do 
tempo laborado após a primeira inativação (AC nº 2004.04.01.004459-
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5/RS, Turma Suplementar, rel. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo 
Aurvalle, D.E. de 14.12.2007; REOMS nº 2005.72.06.000435-0/SC, 
5ª Turma, rel. Des. Federal Celso Kipper, DJU de 16.08.2006; AC nº 
2005.70.03.004017-6/PR, 6ª Turma, rel. Des. Federal Victor Luiz dos 
Santos Laus, DJU de 24.09.2007; 2000.71.00.001821-5/RS, 6ª Turma, 
rel. Des. Federal Néfi Cordeiro, DJU de 03.09.2003; REOMS nº 
2004.71.07.000434-0/RS, rel. Des. Federal Nylson Paim de Abreu, DJU 
de 02.03.2005).

No Superior Tribunal de Justiça, o REsp 1.334.488/SC foi recebido 
como representativo da controvérsia em decisão monocrática proferida 
pelo Ministro Herman Benjamin no dia 23.08.2012, dando-se origem 
ao Tema 563 da sistemática dos recursos repetitivos. O julgamento final 
do tema ocorreu na sessão de 08.05.2013, com a fixação da seguinte 
tese:

“A pretensão do segurado consiste em renunciar à aposentadoria concedida para com-
putar período contributivo utilizado, conjuntamente com os salários de contribuição da 
atividade em que permaneceu trabalhando, para a concessão de posterior e nova aposentação. 
Os benefícios previdenciários são direitos patrimoniais disponíveis e, portanto, suscetíveis 
de desistência pelos seus titulares, prescindindo-se da devolução dos valores recebidos 
da aposentadoria a que o segurado deseja preterir para a concessão de novo e posterior 
jubilamento. A nova aposentadoria, a ser concedida a contar do ajuizamento da ação, há 
de computar os salários de contribuição subsequentes à aposentadoria a que se renunciou.”

No Supremo Tribunal Federal, a questão estava pendente de julgamento 
desde o ano de 2003 (RE 381.367/RS), porém a desaposentação teve 
repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual somente em 
17.11.2011, no julgamento eletrônico realizado para a admissão do 
recurso representativo da controvérsia (RE 661.256/DF), formando-se, 
a partir de então, o Tema 503 do regime do art. 543-B do CPC/73, com 
o sobrestamento restrito aos demais recursos extraordinários interpostos 
(não houve decisão do relator pela ampliação da suspensão a processos em 
outras fases). Na sessão de 26.10.2016, o STF, finalizando o julgamento 
da questão (REs 381.367/RS, 661.256/DF e 827.833/SC), firmou tese 
contrária à pretensão dos segurados:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar 
benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 
‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do artigo 18, parágrafo 2º, da Lei 8.213/91.”
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Com a publicação da ata da sessão de julgamento no DJe 234, 
de 04.11.2016, tiveram início os efeitos vinculante e expansivo 
do precedente formado pela Corte Suprema no julgamento da 
desaposentação.

Destaco, no ponto, que a decisão que se quer rescindir foi tomada 
antes dos efeitos abrangentes determinados pelo Supremo Tribunal 
Federal no instante do julgamento dos REs 381.367/RS, 661.256/DF 
e 827.833/SC, não tendo havido a suspensão do processo em razão da 
ausência de Recurso Extraordinário pelo INSS.

Seja como for, em se tratando de ação rescisória, incide a Súmula 
343 do STF, a qual foi editada ainda na década de 60 (a aprovação 
ocorreu na Sessão Plenária de 13 de dezembro de 1963), cujo teor é o 
seguinte: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de 
lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de 
interpretação controvertida nos tribunais”.

O referido enunciado teve sua interpretação restringida (ou 
conformada constitucionalmente) pelo STF nos Embargos Declaratórios 
no Recurso Extraordinário 328.812-1, rel. Ministro Gilmar Mendes, 
julgados em 06 de março de 2008.

Nessa importante assentada, levando em conta, entre outros valiosos 
argumentos, a força normativa da Constituição e a máxima efetividade 
de suas normas (da Constituição), consignou-se que “cabe ação 
rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que a 
decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida 
ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal”.

Passou-se a admitir, então, o manejo de ações rescisórias quando 
as decisões se mostrassem contrárias à orientação do Pretório Excelso, 
entendimento esse que já era consagrado no âmbito deste Tribunal 
Regional, que, ainda no ano de 2002, editou a Súmula 63, verbis: “Não 
é aplicável a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal nas ações 
rescisórias versando matéria constitucional”.

Essa orientação – vertida, conforme visto, tanto nos Embargos 
Declaratórios no Recurso Extraordinário 328.812-1 quanto na Súmula 
63 desta Corte – está sendo revista pelo próprio Supremo Tribunal 
Federal, revisão essa que teve início, ao que tudo indica, quando do 
julgamento do Recurso Extraordinário 590.809/RS, de 22 de outubro 
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de 2014. Constou da ementa o quanto segue:
“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O 

Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não ca-
bendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. 
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 
343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente 
controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance 
da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, em um primeiro passo, óptica 
coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (STF, RE 590809, relator(a): Min. 
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2014, acórdão eletrônico repercussão 
geral, grifei)

A partir de então, e muito embora, verdade seja dita, exista alguma 
controvérsia com respeito à exata extensão da tese estabelecida em 
repercussão geral – o mesmo é dizer: se aplicável apenas à alteração 
de posicionamento do próprio Pretório Excelso ou a toda controvérsia 
jurisprudencial –, o fato é que, inegavelmente, restou superado, ainda 
que parcialmente, aquilo que decidido nos Embargos Declaratórios no 
Recurso Extraordinário 328.812-1, deixando-se de admitir a rescisão 
quando houver interpretação controvertida nos Tribunais, ainda que 
se trate de questão constitucional, salvo quando houver precedente 
vinculante do STF.

Cito, a título ilustrativo, o Segundo Agravo Regimental na Ação 
Rescisória 1.415/RS, rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 09 de abril de 
2015, cuja ementa é ilustrativa:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊN-
CIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS 
SE BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. 
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal 
dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpre-
tação controvertida nos tribunais, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. In casu, incide 
a Súmula 343 deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário 
deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação 
de norma constitucional (RE 590.809, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014). 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, AR 1415 AgR-segundo, relator(a): 
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09.04.2015, grifei)

Diante do novo entendimento do Supremo acerca da interpretação 
de sua antiga súmula, é forçoso concluir que o reconhecimento da 
questão constitucional e da repercussão geral no Tema 503 não autoriza 
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a rescisão do julgado, prestigiando a segurança jurídica, na esteira 
da recentíssima decisão proferida pelo decano do Supremo Tribunal 
Federal, Min. Celso de Mello, na MC-MS 35078/DF, publicada no DJe 
de 24.08.2017:

“Torna-se importante destacar, neste ponto, o alto significado de que se reveste, em nosso 
sistema jurídico, o instituto da res judicata, que constitui atributo específico da jurisdição 
e que se projeta na dupla qualidade que tipifica os efeitos emergentes do ato sentencial: a 
imutabilidade, de um lado, e a coercibilidade, de outro.

A proteção constitucional dispensada à coisa julgada em sentido material revela-se tão 
intensa que impede sejam alterados os atributos que lhe são inerentes, a significar, como já 
salientado, que nenhum ato estatal posterior poderá, validamente, afetar-lhe a integridade.

Esses atributos que caracterizam a coisa julgada em sentido material, notadamente a 
imutabilidade dos efeitos inerentes ao comando sentencial, recebem, diretamente, da própria 
Constituição especial proteção destinada a preservar a inalterabilidade dos pronunciamentos 
emanados dos Juízes e Tribunais, criando, desse modo, situação de certeza, de estabilidade 
e de segurança para as relações jurídicas.

É por essa razão que HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de Direito Processual 
Civil, v. I/1.130, item nº 802, 58. ed., 2017, Forense), discorrendo sobre o fundamento da 
autoridade da coisa julgada, esclarece que o legislador, ao instituir a res judicata, objetivou 
atender, tão somente, ‘uma exigência de ordem prática (...), de não mais permitir que se 
volte a discutir acerca das questões já soberanamente decididas pelo Poder Judiciário’, 
expressando, desse modo, a verdadeira razão de ser do instituto em questão: preocupação 
em garantir a segurança nas relações jurídicas e em preservar a paz no convívio social.

Mostra-se tão intensa a intangibilidade da coisa julgada, considerada a própria disciplina 
constitucional que a rege, que nem mesmo lei posterior – que haja alterado (ou, até mesmo, 
revogado) prescrições normativas que tenham sido aplicadas, jurisdicionalmente, na reso-
lução do litígio – tem o poder de afetar ou de desconstituir a autoridade da coisa julgada.

Daí o preciso magistério de JOSÉ FREDERICO MARQUES (Manual de Direito Pro-
cessual Civil, v. III/329, item nº 687, 2. ed./2. tir., 2000, Millennium) em torno das relações 
entre a coisa julgada e a Constituição:

‘A coisa julgada cria, para a segurança dos direitos subjetivos, situação de imutabilidade 
que nem mesmo a lei pode destruir ou vulnerar – é o que se infere do art. 5º, XXXVI, da Lei 
Maior. E sob esse aspecto é que se pode qualificar a res iudicata como garantia constitucio-
nal de tutela a direito individual. Por outro lado, essa garantia, outorgada na Constituição, 
dá mais ênfase e realce àquela da tutela jurisdicional, constitucionalmente consagrada, no 
art. 5º, XXXV, para a defesa de direito atingido por ato lesivo, visto que a torna intangível 
até mesmo em face de lex posterius, depois que o Judiciário exaure o exercício da referida 
tutela, decidindo e compondo a lide.’

Não custa enfatizar, bem por isso, na perspectiva da eficácia preclusiva da res judicata, 
que, mesmo em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto 
de resolução no processo de conhecimento, especialmente quando a decisão que apreciou 
a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos 
termos do art. 508 do CPC/2015, ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-
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se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto 
ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’.

Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, Comentários ao Código de Processo Civil, p. 1.242, 
item nº 2, 2015, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame 
– assim analisa o princípio do tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat:

‘Transitada em julgado a decisão ou sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas 
de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da 
coisa julgada. O texto normativo reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam 
ter feito na petição inicial e na contestação a respeito da lide e não o fizeram (alegações 
deduzidas e dedutíveis...). Isso quer significar que não se admite a propositura de nova 
demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações. A esse fenômeno, dá-se o 
nome de eficácia preclusiva da coisa julgada.’

Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido 
material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas 
não o foi, desde que, porém, tais alegações e defesas contenham-se no objeto do processo 
– também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como 
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (Curso de Direito Processual Civil, v. I/550-553, 
itens nos 516-516-a, 51. ed., 2010, Forense), VICENTE GRECO FILHO (Direito Proces-
sual Civil brasileiro, v. 2/267, item nº 57.2, 11. ed., 1996, Saraiva), MOACYR AMARAL 
SANTOS (Primeiras linhas de Direito Processual Civil, v. 3/56, item nº 754, 21. ed., 2003, 
Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (Sentença e coisa julgada, p. 324-328, itens nos 
224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (Manual de Direito Processual 
Civil, v. III/332, item nº 689, 2. ed., 2000, Millennium), que, em análise do Código de Pro-
cesso Civil sob cuja égide transitou em julgado a decisão que beneficiou o ora impetrante, 
examinaram norma legal idêntica (CPC/73, art. 474) à que ora se acha reproduzida no art. 
508 do vigente estatuto processual civil.

Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (Efi-
cácia e autoridade da sentença, p. 52-53, item nº 16, nota de rodapé, traduzido por Alfredo 
Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos 
da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como 
as que o poderiam ser’:

‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a 
ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia 
ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por 
exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi 
condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A 
finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão 
das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, 
necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser.’

A necessária observância da autoridade da coisa julgada representa expressivo con-
sectário da ordem constitucional, que consagra, entre os vários princípios dela resultantes, 
aquele concernente à segurança jurídica.

É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, por mais de uma vez, já fez consignar 
advertência que põe em destaque a essencialidade do postulado da segurança jurídica e a 
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consequente imprescindibilidade de amparo e tutela das relações jurídicas definidas por 
decisão transitada em julgado:

‘O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS IRRECORRÍVEIS IMPÕE-SE 
AO PODER PÚBLICO COMO OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL INDERROGÁVEL. 
A exigência de respeito incondicional às decisões judiciais transitadas em julgado traduz 
imposição constitucional justificada pelo princípio da separação de poderes e fundada 
nos postulados que informam, em nosso sistema jurídico, a própria concepção de Estado 
Democrático de Direito. O dever de cumprir as decisões emanadas do Poder Judiciário, 
notadamente nos casos em que a condenação judicial tem por destinatário o próprio poder 
público, muito mais do que simples incumbência de ordem processual, representa uma 
incontornável obrigação institucional a que não se pode subtrair o aparelho de Estado, sob 
pena de grave comprometimento dos princípios consagrados no texto da Constituição da 
República. A desobediência a ordem ou a decisão judicial pode gerar, em nosso sistema 
jurídico, gravíssimas consequências, quer no plano penal, quer no âmbito político-admi-
nistrativo (possibilidade de impeachment), quer, ainda, na esfera institucional (decretabili-
dade de intervenção federal nos estados-membros ou em municípios situados em território 
federal, ou de intervenção estadual nos municípios).’ (RTJ 167/6-7, rel. Min. CELSO DE 
MELLO, Pleno)

O que se revela incontroverso, nesse contexto, é que a exigência de segurança jurídica, 
enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnada de elevado 
conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de 
direito público (RTJ 191/922, rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES, v.g.), em ordem 
a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos 
poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações consolidadas 
e protegidas pelo fenômeno da res judicata.

É importante referir, no ponto, em face de sua extrema pertinência, a aguda observação 
de J. J. GOMES CANOTILHO (Direito Constitucional e Teoria da Constituição, p. 250, 
1998, Almedina):

‘Estes dois princípios – segurança jurídica e protecção da confiança – andam estrei-
tamente associados a ponto de alguns autores considerarem o princípio da protecção de 
confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. 
Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objectivos 
da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização 
do direito – enquanto a protecção da confiança se prende mais com as componentes sub-
jectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e a previsibilidade dos indivíduos 
em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos. A segurança e a protecção 
da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos 
actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança 
nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos. Deduz-se já 
que os postulados da segurança jurídica e da protecção da confiança são exigíveis perante 
‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’ – legislativo, executivo e judicial.’

Nem se diga, ainda, para legitimar a deliberação emanada do e. Tribunal de Contas da 
União, que este poderia invocar a tese da ‘relativização’ da autoridade da coisa julgada, em 
especial da (impropriamente) denominada ‘coisa julgada inconstitucional’, como sustentam 
alguns autores (JOSÉ AUGUSTO DELGADO, Pontos polêmicos das ações de indenização 
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de áreas naturais protegidas: efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais, in Re-
vista de Processo n. 103/9-36; CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Relativizar a coisa 
julgada material, in Revista de Processo n. 109/9-38; HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, 
A reforma do processo de execução e o problema da coisa julgada inconstitucional (Código 
de Processo Civil, artigo 741, parágrafo único), in Revista dos Tribunais, v. 841/56-76, a. 
94; TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, O 
dogma da coisa julgada: hipóteses de relativização, RT, 2003, v.g.).”

Ante o exposto, com a devida vênia do eminente relator, voto por 
julgar improcedente a ação rescisória.

VOTO COMPLEMENTAR

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Após o 
proveitoso debate ocorrido na sessão de julgamento da 3ª Seção, 
gostaria de complementar o voto divergente que apresentei naquela 
oportunidade para pontuar o seguinte com respeito à necessidade de 
anterior pronunciamento (e mudança de entendimento) da questão 
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal como elemento 
indispensável à aplicação da Súmula 343 (“não cabe ação rescisória por 
ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver 
baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”):

Começo destacando que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
em 22 de outubro de 2014, concluiu o julgamento do RE 590.809, rel. 
Ministro Marco Aurélio, constando da ementa que “o Verbete nº 343 
da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica 
na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja 
entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o 
Supremo tenha sinalizado, em um primeiro passo, óptica coincidente 
com a revelada na decisão rescindenda” (grifei). Veja-se a utilização 
da expressão mormente, que não traduz uma ideia de exclusividade. 
A partir da leitura da transcrição dos debates ocorridos durante o 
julgamento pela Suprema Corte, entretanto, poder-se-ia chegar a uma 
conclusão diversa, conforme pontuado pelos ilustres colegas no instante 
do início deste julgamento perante a Terceira Seção.

Pois bem.
Após esse julgamento paradigmático, o Plenário do Supremo Tribunal 

Federal, em ao menos cinco oportunidades, debateu-se novamente com 
o alcance da Súmula 343.
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Na sessão de 09 de abril de 2015, ao julgar o Segundo Ag. Reg. na 
Ação Rescisória 1584, rel. Ministro Luiz Fux, constou da ementa o 
seguinte:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALTERAÇÃO 
DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. ANTERIORIDADE 
MITIGADA. ART. 195, § 6º, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL 
DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343/STF. INCIDÊNCIA TAMBÉM NOS CASOS 
EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE BASEIA NA APLICAÇÃO 
DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não 
cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão 
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos 
termos da jurisprudência desta Corte. 2. In casu, incide a Súmula 343 deste Tribunal, cuja 
aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário do STF, inclusive quando a contro-
vérsia de entendimentos se baseia na aplicação de norma constitucional (RE 590.809, rel. 
Min. Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014). 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (AR 1584 
AgR-segundo, relator(a):  Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09.04.2015, grifei)

Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio acompanhou o relator em 
razão de que “não cabe o verbete a temas constitucionais quando 
a decisão rescindenda é decisão do próprio Supremo. No tocante às 
demais instâncias, sim”, vencido o Ministro Teori Zavascki, que, fiel à 
antiga orientação do STF, dava provimento ao agravo regimental.

No corpo do voto do e. relator, há referências ao RE 590.809 (sem 
indicar, entretanto, a mudança de entendimento no âmbito do próprio 
Supremo Tribunal Federal) e ao caráter excepcionalíssimo da ação 
rescisória, verbis:

“Ademais, ressalte-se que, no recente julgamento do RE 590.809, rel. Min. Marco 
Aurélio, Pleno, DJe de 24.11.2014, o Plenário deste Tribunal se debruçou mais detida-
mente sobre a mencionada Súmula 343, tendo reafirmado sua validade, inclusive quando 
a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de 
norma constitucional. (...)

Observe-se que, na ocasião desse julgado, o Plenário desta Corte afirmou o caráter 
excepcionalíssimo da ação rescisória, notadamente porque destinada a afastar a eficácia 
da coisa julgada material, constitucionalmente assegurada como direito fundamental. 
(...)” (grifei)

Na mesma assentada (09 de abril de 2015), dois outros julgamentos 
envolvendo a matéria foram apregoados: Segundo Ag. Reg. na Ação 
Rescisória 1.415, rel. Ministro Luiz Fux (com conteúdo similar ao acima 
referido) e Agravo Regimental na Ação Rescisória 2.236, rel. Ministro 
Dias Toffoli. No julgamento por último referido, o e. relator afirmou, 
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na parte final do voto, que “esta Corte posicionou-se no sentido de que 
é irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se 
constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado 
daquela súmula (343)” (grifo meu), ainda que tenha constado, em outro 
trecho, que “esta Corte já firmou o entendimento de que não cabe ação 
rescisória de decisões proferidas em harmonia com a jurisprudência do 
STF, ainda que ocorra alteração posterior do entendimento do Tribunal 
sobre a matéria”. Na ocasião, vencido o Ministro Marco Aurélio 
em razão de a Constituição Federal assegurar a revisão anual dos 
vencimentos, constando assim da ementa:

“Agravo regimental em ação rescisória. Negativa de seguimento da ação. Ofensa a 
literal disposição de lei. Revisão geral anual. Indenização pelo poder público. Tema com 
repercussão geral reconhecida. Suspensão do feito para aguardar possível modificação da 
jurisprudência da Corte. Burla ao prazo bienal de propositura da ação rescisória. Agravo 
não provido. 1. Os agravantes buscam dar formato condicional à ação rescisória, fundados 
na expectativa de que haja modificação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
de modo a agasalhar o pedido indenizatório por eles formulado. Impossibilidade. 2. A 
agressão ao ordenamento jurídico, para os fins previstos no art. 485, V, do CPC, há que 
ser minimamente comprovada no momento do ingresso da ação, sob pena de desvirtuar-se 
a regra de cabimento. Não se admite a movimentação especulativa da máquina judiciária, 
calcada na mera expectativa da parte de que o entendimento jurisprudencial venha a ser 
reformulado em momento futuro a seu favor. O pedido de suspensão do feito já no seio da 
petição inicial denota o intento de alargamento do prazo de decadência da ação rescisória. 
3. Nem mesmo eventual alteração jurisprudencial que ocorra com o julgamento do RE 
nº 565.089/SP, em sede de repercussão geral, terá o condão de interferir no pleito res-
cisório, uma vez que, em julgado recente, proferido nos autos do RE nº 590.809/RS, esta 
Corte se posicionou no sentido de que é irrelevante a natureza da discussão posta no feito 
rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado 
da Súmula nº 343. 4. Agravo não provido.” (AR 2236 AgR, relator(a):  Min. Dias Toffoli, 
Tribunal Pleno, julgado em 09.04.2015, grifei)

Em 22 de outubro de 2015, novamente o Plenário da Suprema 
Corte debateu a questão, prevalecendo, nos termos do voto do e. 
relator, saudoso Ministro Teori Zavascki, interpretação mais restrita: 
“ressalvada a situação de que trata aquele precedente (de divergência 
jurisprudencial no próprio STF, decorrente de superveniente mudança 
de interpretação da Constituição), não se pode negar à Corte Suprema, 
mesmo em ação rescisória, a possibilidade de dirimir conflito sobre 
matéria constitucional objeto de divergência no âmbito de outros 
tribunais”. Cito a ementa:
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“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉ-
RIA CONSTITUCIONAL. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE APLICOU JURISPRU-
DÊNCIA DO STF POSTERIORMENTE MODIFICADA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO 
RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA 
DO TRIBUNAL. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RESCISÓRIA. 
FIXAÇÃO. 1. Ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS (Min. MARCO 
AURÉLIO, DJe de 24.11.2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial 
modificação da sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em ação rescisória 
fundada em ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na oportunidade, foi outra 
questão: ante a controvérsia, enunciada como matéria de repercussão geral, a respeito 
do cabimento ou não da ‘rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial 
majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de en-
tendimento posteriormente firmado pelo Supremo’, a Corte respondeu negativamente, na 
consideração de que a ação rescisória não é instrumento de uniformização da sua juris-
prudência. 2. Mais especificamente, o Tribunal afirmou que a superveniente modificação 
da sua jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento 
de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero) não autoriza, sob esse 
fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme 
jurisprudência até então vigente no próprio STF. 3. Devidos honorários advocatícios à parte 
vencedora segundo os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC. 4. Agravo regimental da União 
desprovido. Agravo regimental da demandada parcialmente provido.” (AR 2370 AgR, 
relator(a):  Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2015, grifei)

Mais recentemente – a data do acórdão consta como sendo 08 de 
agosto de 2017 –, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, 
ao julgar o Ag. Reg. na Ação Rescisória 2.457, rel. Ministro Edson 
Fachin, concluiu, vencido o Ministro Marco Aurélio, que, “em relação 
à impossibilidade de aplicação da Súmula 343 do STF aos casos em que 
o dispositivo controvertido possua estatura constitucional, repisa-se que 
o pleito colide com a compreensão iterativa do STF segundo a qual é 
aplicável a dicção sumular aos casos em que se cogite interpretação de 
questão constitucional”. A ementa assim foi redigida:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO FINANCEIRO. 
INCENTIVOS FISCAIS. REPASSES OBRIGATÓRIOS. SÚMULA 343 DO STF. 1. 
Não se vislumbra viável, em sede estreita de ação rescisória, realizar distinção entre feito 
transitado em julgado sob a vigência do CPC/73 e paradigma de repercussão geral, con-
quanto esse não foi realizado no momento oportuno na via do recurso extraordinário. 2. É 
entendimento iterativo desta Corte ser inovação recursal, em relação aos fatos ou à novel 
legislação, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos 
da jurisprudência do STF, torna-se aplicável a Súmula 343 do STF aos casos em que se 
cogite interpretação controvertida de questão constitucional nos tribunais. Precedente: 
RE-RG 590.809, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24.11.2014. 
4. É inviável, sequer no plano hipotético, a aplicação de incisos dos artigos 525 e 535 do 
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CPC/15, haja vista que o acórdão rescindendo transitou em julgado sob a vigência do 
CPC/73. Art. 1.057 do CPC/2015. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AR 
2457 AgR, relator(a):  Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 08.08.2017, grifei)

Chamo atenção para o fato de constar da respectiva ementa que 
a Súmula 343 é aplicável aos casos em que se cogite interpretação 
controvertida de questão constitucional nos tribunais (e não apenas 
no Supremo Tribunal Federal), e me parece que isso é absolutamente 
relevante. Também chamo atenção para os termos do voto vencido, da 
lavra do e. Ministro Marco Aurélio, assim redigido:

“O entendimento destoa da jurisprudência do Supremo. No julgamento do recurso 
extraordinário nº 705.423/SE, da relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado sob o ângulo 
da repercussão geral, foi apreciada a matéria sob a óptica de benefício fiscal instituído pelo 
ente tributante a implicar o não recolhimento de impostos, tema este discutido no presente 
processo. Na oportunidade foi fixada a tese segundo a qual o repasse leva em conta o va-
lor realmente arrecadado. Divirjo do relator para prover o agravo e dar sequência à ação 
rescisória.”

Esse panorama, conforme se pode perceber, além de não ser exaustivo, 
deixa de englobar decisões monocráticas, dezenas já proferidas desde o 
julgamento paradigmático, e apenas tem o objetivo de demonstrar que 
há controvérsia, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal e no 
que se poderia chamar de interpretação autêntica, sobre o alcance do 
julgamento do RE 590.809 e da própria Súmula 343, sendo temerário, 
no meu modo de ver as coisas, desconstituir a coisa julgada já formada 
e rejulgar a causa.

Por último, a recentíssima decisão proferida pelo decano do 
Supremo Tribunal Federal, Min. Celso de Mello, na MC-MS 35078/
DF, publicada no DJe de 24.08.2017, em que, tratando da questão dos 
quintos, decidida em sede de Repercussão Geral, optou por prestigiar a 
coisa julgada em detrimento da decisão de caráter vinculante, aplicando 
o enunciado sumular 343.

Assim, prestigio a segurança jurídica e, por consequência, a 
coisa julgada, e confirmo o voto que proferi na 3ª Seção, julgando 
improcedente a ação rescisória.

Ante o exposto, voto por ratificar o voto anterior, julgando 
improcedente a ação rescisória.
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INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 
(SEÇÃO) Nº 5017896-60.2016.4.04.0000/TRF

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz

Suscitante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Interessada: Rosangela da Silva Valadas

Advogada: Dra. Imilia de Souza
MPF: Ministério Público Federal

Amicus Curiae: Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas 
e Idosos

Advogado: Dr. Gabriel Dornelles Marcolin
Amici Curiae: Defensoria Pública da União

Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP)
Amicus Curiae: Sind. Prof. Enf. Téc. Duch. Mas. Emp. Hosp. Casas 

Saúde RS
Advogado: Dr. Luis Felipe Braun Ávila

Amicus Curiae: Sind. Trab. Ind. Pur. Dist. Água Serv. Esg. do Estado 
do RS

Advogado: Dr. Luiz Gustavo Capitani e Silva Reimann
Amicus Curiae: Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul

Advogada: Dra. Isadora Costa Moraes

EMENTA

Incidente de resolução de demandas repetitivas. Tema 8. Auxílio-
doença previdenciário. Cômputo de tempo de serviço especial. 
Possibilidade.

O período de auxílio-doença de natureza previdenciária, 
independentemente de comprovação da relação da moléstia com a 
atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo 
especial quando o trabalhador exercia atividade especial antes do 
afastamento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a colenda 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, solver o IRDR para estabelecer a seguinte tese 
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jurídica: o período de auxílio-doença de natureza previdenciária, 
independentemente de comprovação da relação da moléstia com a 
atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo 
especial quando o trabalhador exercia atividade especial antes do 
afastamento, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 25 de outubro de 2017.
Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Trata-se de 
incidente de resolução de demandas repetitivas articulado pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social, em que se discute a possibilidade 
de cômputo de tempo de serviço especial, para fins de inativação, 
do período em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de 
natureza não acidentária (Tema nº 08 desta Corte).

Após arquivamento liminar, esta 3ª Seção, em sede de embargos 
de declaração, decidiu atribuir efeitos infringentes ao recurso para 
reformar o aresto anteriormente proferido (eventos 04 e 05) e admitir o 
incidente (eventos 27 a 30).

Na decisão anexada ao evento 59, foi determinado o seguimento 
do feito como incidente abstrato, sem qualquer vinculação com o feito 
originário (AC nº 5003377-89.2013.4.04.7112), bem como a modulação 
do efeito suspensivo, nos termos do art. 982, inciso I, do NCPC.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo
“parcial provimento do IRDR para fixar a seguinte tese jurídica: o afastamento decorrente 
de auxílio-doença não acidentário (ou comum, previdenciário, espécie 31) só dá direito ao 
cômputo como especial do tempo de atividade até 18.11.2003, tendo presente que, após 
19.11.2003, entrou em vigor o parágrafo único do artigo 65 do Decreto nº 3.048/99, na 
redação que lhe deu o Decreto nº 4.882/03, que, coerente com o sistema legal então vigente, 
não mais contemplou esse afastamento dentre aqueles beneficiados com a contagem diferen-
ciada de tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. No entanto, até 18.11.2003, 
o período de afastamento por esse evento deve ser computado como especial, quer porque 
assim o garantia a redação original do art. 65 do Decreto 3.048/99, quer porque os decretos 
precedentes não restringiam esse direito do segurado (Decretos nos 53.831/64; 83.080/79; 
357/91; 611/92; 2.172/97 e 83.080/79), desde que, à data do afastamento, estivesse exer-
cendo atividade considerada especial.” (evento 72)
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Admitidos, na qualidade de amici curiae, a Confederação Brasileira 
de Aposentados e Pensionistas (Cobap), a Defensoria Pública da União 
(DPU), o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e 
Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande 
do Sul (Sindiágua), o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem, 
Técnicos, Duchistas, Massagistas e Empregados em Hospitais e Casas 
de Saúde do Rio Grande do Sul (Sindisaúde/RS), o Sindicato dos 
Trabalhadores na Indústria da Destilação e Refinação do Petróleo de 
Porto Alegre, Canoas, Osório e Tramandaí (Sindipetro/RS) e o Instituto 
Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Inovação trazida 
pelo advento da Lei nº 13.256/16, o incidente de resolução de demandas 
repetitivas, a teor do caput do artigo 976 do NCPC, tem cabimento nas 
seguintes hipóteses:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas 
quando houver, simultaneamente:

I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 
unicamente de direito;

II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.” (grifo nosso)

No presente caso, restou admitido o incidente (Tema nº 08 desta 
Corte), porquanto preenchidos os requisitos para a sua instauração, 
quais sejam: (a) divergência jurisprudencial entre a TRU4 e o TRF4 no 
que concerne ao cômputo como tempo especial do período de auxílio-
doença, acidentário ou previdenciário; (b) efetiva repetição de 
processos; (c) tratar-se de questão unicamente de direito; (d) risco de 
ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e (e) ausência de afetação 
dessa questão no âmbito da competência dos tribunais superiores. Pois 
bem.

A possibilidade de se computar como especial o tempo de serviço 
em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença de natureza 
não acidentária encontrava abrigo na redação original do artigo 65 do 
Decreto nº 3.048, de 06.05.1999 (Regulamento da Previdência Social), 
que assim estabelecia:
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“Art. 65. Considera-se tempo de trabalho, para efeito desta subseção, os períodos 
correspondentes ao exercício de atividade permanente e habitual (não ocasional nem 
intermitente), durante a jornada integral, em cada vínculo trabalhista, sujeito a condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, inclusive férias, licença médica 
e auxílio-doença decorrente do exercício dessas atividades.”

Todavia, com a alteração promovida pelo Decreto nº 4.882, de 
18.11.2003, a nova redação dada ao parágrafo único do artigo 65 do 
Decreto nº 3.048/99, expressamente, restringiu a possibilidade de 
cômputo, como tempo especial, de período em gozo de auxílio-doença 
às hipóteses de benefícios por incapacidade acidentários e desde 
que na data do afastamento o segurado estivesse exercendo atividade 
considerada especial, in verbis:

“Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta subseção, aquele que é 
exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do 
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do 
bem ou da prestação do serviço.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados 
pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento decorrentes de gozo de be-
nefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, bem como aos de 
percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse 
exercendo atividade considerada especial.” (destacado)

Tal orientação foi sufragada no âmbito desta 3ª Seção, no julgamento 
dos Embargos Infringentes nº 5002381-29.2010.404.7102/RS, em 
21.08.2014, por maioria, com voto de desempate, em acórdão que 
restou assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DE 
TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE DE PEDREIRO. EXPOSIÇÃO A 
ÁLCALIS CÁUSTICOS. PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. 1. A Lei nº 
9.711/98 e o Regulamento Geral da Previdência Social aprovado pelo Decreto nº 3.048/99 
resguardam o direito adquirido de os segurados terem convertido o tempo de serviço especial 
em comum, mesmo que posterior a 28.05.1998, observada, para fins de enquadramento, a 
legislação vigente à época da prestação do serviço. 2. Até 28.04.1995, é admissível o reco-
nhecimento da especialidade por categoria profissional ou por sujeição a agentes nocivos, 
aceitando-se qualquer meio de prova (exceto para ruído); a partir de 29.04.1995, não mais 
é possível o enquadramento por categoria profissional, devendo existir comprovação da 
sujeição a agentes nocivos por qualquer meio de prova até 05.03.1997 e, a partir de então, 
por meio de formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 3. Ha-
vendo nos autos prova pericial atestatória de que o segurado exerceu a atividade de pedreiro, 
de forma habitual e permanente, ficando exposto ao agente insalubre álcalis cáusticos, 
impõe-se o reconhecimento da especialidade do labor. Precedentes desta Corte. 4. Após a 
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alteração do art. 65 do Decreto nº 3.048/99 pelo Decreto nº 4.882/03, somente é possível a 
consideração de período em gozo de auxílio-doença como tempo especial caso o benefício 
tenha sido decorrente de acidente do trabalho.” (TRF4, EINF 5002381-29.2010.404.7102, 
Terceira Seção, relator Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, juntado 
aos autos em 02.09.2014)

Há que se fazer a ressalva, no entanto, às situações em que a moléstia que 
originou o auxílio-doença previdenciário esteja relacionada à atividade 
laboral exercida pelo segurado, de natureza nociva, quando o período 
em gozo de benefício poderá ser computado como tempo diferenciado 
para fins de aposentadoria especial, desde que tal circunstância, a toda 
evidência, esteja cabalmente demonstrada nos autos. A esse respeito, é 
necessário conferir excerto do voto do Desembargador Federal Celso 
Kipper proferido no julgado acima referido, in verbis:

“Discute-se acerca do reconhecimento, como especial, do período em que o segurado 
esteve em gozo de benefício de auxílio-doença.

A Constituição Federal de 1988, no art. 201, § 1º, assim dispõe:
‘É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de apo-

sentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos 
de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em 
lei complementar.’

Pois bem, a regra geral, constitucional, é de que é proibida a adoção de critérios dife-
renciados para a obtenção de aposentadoria aos segurados do RGPS. Mas, por questão de 
justiça, a Constituição ressalva, ou seja, estipula, em algumas situações, a possibilidade de 
obter a inativação com esses critérios diferenciados. E uma dessas situações é quando o 
segurado está sujeito a agentes nocivos à sua saúde. Ou seja, não é justo que um segurado, 
se estiver sujeito e enquanto estiver sujeito a condições nocivas à sua saúde, tenha seu 
tempo de serviço computado da mesma forma que outro segurado que não está sujeito a 
essas condições agressivas à saúde.

Dentro desse contexto, vislumbro que há duas situações: na primeira delas, o segurado 
entra em gozo de auxílio-doença em decorrência da atividade profissional que realiza. A 
título de exemplo, temos a situação de um auxílio-doença decorrente de um acidente do 
trabalho, situação essa, inclusive, retratada no art. 65 do Decreto nº 3.048/99, com a redação 
dada pelo Dec. 4.882/2003. Nessa hipótese, em que o segurado exercia atividade especial 
e sofreu um acidente do trabalho, deve ele ser beneficiado com o reconhecimento, como 
especial, do período em que permanecer em gozo de benefício, como uma consequência 
lógica da atividade especial. Essa não é, contudo, a única hipótese. Por exemplo, um se-
gurado que está sujeito a hidrocarbonetos aromáticos em seu ambiente de trabalho e acaba 
contraindo doença respiratória e, por conta disso, obtém auxílio-doença: ainda que não seja 
configurado como benefício acidentário, a lógica é a mesma, ele tem direito à contagem 
diferenciada do período em que estiver percebendo auxílio-doença. Trago, ainda, outro 
exemplo: um digitador ou caixa de banco que acaba desenvolvendo LER. Ainda que não 
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venha a ser considerado benefício acidentário, há uma relação muito estreita entre a sua 
atividade e a doença contraída. Nesses casos, tenho reconhecido a contagem diferenciada 
de tempo de serviço.

A segunda situação que se estabelece é aquela em que a incapacidade temporária decorre 
de motivos alheios à atividade laboral. Exemplifico com um caso em que o segurado se 
machuca ao jogar futebol ou praticar qualquer outra atividade esportiva, e, por conta disso, 
permanece dois anos afastado do trabalho, em gozo de benefício. Entendo inviável, nesse 
caso, a contagem, como especial, do tempo de serviço em gozo de auxílio-doença, não só 
porque obviamente o segurado não está sujeito a agentes nocivos, mas porque o benefício 
não decorreu do exercício da atividade profissional. Parece-me que, nesse caso, estaríamos 
desrespeitando a Constituição, haja vista que a regra geral é que a contagem diferenciada 
é possível se o segurado estiver sujeito a agentes nocivos, e, na hipótese acima referida, o 
auxílio-doença não teve relação alguma com o trabalho. A contagem diferenciada do tempo 
de serviço, nesse caso, constituiria ofensa não só ao artigo 65 do Decreto nº 3.048/99, mas 
principalmente ao § 1º do art. 201 da Constituição Federal de 1988.

Em suma, penso que, para a contagem do tempo como especial, é imprescindível que 
haja vinculação entre a doença e a atividade profissional, ou que aquela decorra de aci-
dente do trabalho.

No caso concreto, não há qualquer vinculação entre a doença e a atividade profissional 
do autor, razão pela qual acompanho o relator, com acréscimo de fundamentação.”

Dito isso, é incontroversa a possibilidade de computar como tempo 
de serviço especial o período em que o segurado esteve em gozo de 
auxílio-doença desde que (a) decorrente de acidente do trabalho e que na 
data do afastamento o segurado esteja exercendo atividade considerada 
especial; ou (b) a moléstia que o tenha originado tenha vinculação direta 
com a sua atividade profissional, a qual deve ser considerada nociva, e 
que tal circunstância esteja devidamente provada nos autos, consoante 
precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. 
CÔMPUTO DE TEMPO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMO ESPECIAL. ALTE-
RAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS PELO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 
7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A questão a ser revisitada está em saber se os períodos pleiteados de 11.10.2006 a 
30.08.2007 e de 20.07.2008 a 01.02.2010, em que o segurado esteve em gozo do auxílio-
doença, devem ser computados como tempo especial.

2. No caso em apreço, o tribunal a quo considerou os intervalos de 13.08.1997 a 
01.09.1997 e de 16.06.2000 a 01.08.2000 especiais, convertendo-os para tempo comum, 
asseverando, para tanto, que nesses períodos, em que o segurado esteve em gozo de au-
xílio-doença decorrente de acidente do trabalho, a incapacidade estava relacionada com 
atividade especial no trabalho.

3. No períodos de 11.10.2006 a 30.08.2007 e de 20.07.2008 a 01.02.2010, objeto do 
recurso especial, o tribunal a quo consignou que o segurado recebeu auxílio-doença previ-
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denciário em virtude de neoplasia maligna da medula espinhal dos nervos cranianos e de 
outras partes do sistema nervoso central, bem como em decorrência de neoplasia benigna 
da glândula hipófise, concluindo, todavia, que não restou comprovado que a enfermidade 
incapacitante estivesse vinculada ao exercício da atividade laboral especial. Por isso, não 
computou esses intervalos.

4. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não 
ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado ao agente nocivo seja 
indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço, aplicando-se aos períodos 
de afastamento decorrentes de gozo de auxílio-doença, desde que, à data do afastamento, 
o segurado estivesse exposto aos fatores de risco, vale dizer, aos agentes nocivos, o que, 
no presente caso, não restou evidenciado pelo tribunal a quo. Inafastável a Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.467.593/RS, rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.10.2014, DJe 05.11.2014)

Entrementes, não se pode olvidar que tal solução, adotada no 
âmbito das turmas previdenciárias deste Regional, (a) impõe restrição 
ao reconhecimento da atividade especial mediante regulamentação 
permeada por uma visão limitada da proteção à saúde do trabalhador 
preconizada pelo artigo 57 da LBPS/91, (b) enseja enriquecimento 
ilícito da autarquia previdenciária, na medida em que não se reconhece 
o período de atividade especial do segurado em gozo do auxílio-
doença não acidentário ou sem relação com o agente nocivo a que está 
submetido em seu ambiente laboral e em que subsiste o recolhimento 
diferenciado das contribuições previdenciárias das empresas, previsto 
no artigo 22, inciso II, da Lei nº 8.212/91, e (c) desconsidera o fato de 
que as condições clínicas dos trabalhadores submetidos aos diversos 
agentes nocivos não é a mesma dos demais obreiros.

Com efeito, o direito à aposentadoria especial está regulado nos 
artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 nestes termos:

“Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida 
nesta lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem 
a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, 
conforme dispuser a lei.

§ 1º A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta lei, consistirá em 
uma renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário de benefício.

§ 2º A data de início do benefício será fixada da mesma forma que a da aposentadoria 
por idade, conforme o disposto no art. 49.

§ 3º A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, 
perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, do tempo de trabalho permanente, 
não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a 
integridade física, durante o período mínimo fixado.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018 199

§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes 
nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à 
integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.

§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser 
consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva 
conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabe-
lecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de 
qualquer benefício.

§ 6º O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes 
da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, 
cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a 
atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposenta-
doria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.

§ 7º O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a remu-
neração do segurado sujeito às condições especiais referidas no caput.

§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46 ao segurado aposentado nos termos deste artigo que 
continuar no exercício de atividade ou operação que o sujeite aos agentes nocivos constantes 
da relação referida no art. 58 desta lei.

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de 
agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da 
aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita 
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais 
do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos 
termos da legislação trabalhista.

§ 2º Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre 
a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do 
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabe-
lecimento respectivo.

§ 3º A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes 
nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento 
de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita 
à penalidade prevista no art. 133 desta lei.

§ 4º A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as 
atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato 
de trabalho, cópia autêntica desse documento.” (grifei)

A lei remete ao Ministério da Previdência e Assistência Social a 
fixação de critérios para o reconhecimento da atividade especial, o que 
é feito no Regulamento da Previdência Social (Decreto nº 3.048/1999), 
que, em sua redação original, previa o seguinte:

“Art. 65. Considera-se tempo de trabalho, para efeito desta subseção, os períodos 
correspondentes ao exercício de atividade permanente e habitual (não ocasional nem 
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intermitente), durante a jornada integral, em cada vínculo trabalhista, sujeito a condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, inclusive férias, licença médica 
e auxílio-doença decorrente do exercício dessas atividades.”

Tal vinculação do auxílio-doença com o exercício da atividade 
especial subsiste nas alterações posteriores do Regulamento da 
Previdência Social:

“Art. 65. Considera-se tempo de trabalho, para efeito desta subseção, os períodos corres-
pondentes ao exercício de atividade permanente e habitual (não ocasional nem intermitente), 
durante toda a jornada de trabalho, em cada vínculo, sujeito a condições especiais que pre-
judiquem a saúde ou a integridade física, inclusive férias, licença médica e auxílio-doença 
decorrente do exercício dessas atividades. (Redação dada pelo Decreto nº 3.265, de 1999)”

“Art. 65. Considera-se trabalho permanente, para efeito desta subseção, aquele que é 
exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do 
trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do 
bem ou da prestação do serviço.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados 
pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento decorrentes de gozo de 
benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, bem como aos 
de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado esti-
vesse exercendo atividade considerada especial. (Incluído pelo Decreto nº 4.882, de 2003)”

“Art. 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma 
não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso 
ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação 
do serviço.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados 
pela legislação trabalhista, inclusive férias, aos de afastamento decorrentes de gozo de 
benefícios de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários, bem como 
aos de percepção de salário-maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado 
estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o art. 68. (Redação dada pelo Decreto 
nº 8.123, de 2013)”

O Ministério da Previdência Social adotou, conforme visto, o critério 
de que somente as moléstias relacionadas à atividade profissional 
especial deveriam ser reconhecidas como tempo de serviço especial 
para fins de concessão do benefício previsto no artigo 57 da LBPS/91, 
excedendo o poder regulamentar, que deve ser exercido nos contornos 
definidos pela lei.

Apenas destaco, porque absolutamente relevante, que não se está a 
tratar da inconstitucionalidade do regulamento, mas de sua ilegalidade 
frente ao texto do art. 57 da LB, já citado, que, no meu modo de ver as 
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coisas, restringiu indevidamente (o regulamento) a especial proteção 
devida pela Previdência Social ao trabalhador sujeito a condições 
especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Lembro, 
então, a desnecessidade de observância da Súmula Vinculante 10 – 
reserva de plenário –, já que, nos termos do que decidido no Agravo 
Regimental na Reclamação 10.865/SP, rel. Ministro Marco Aurélio, 
julgado em 27 de fevereiro de 2014, “o Verbete Vinculante nº 10 da 
Súmula do Supremo não alcança situações jurídicas em que o órgão 
julgador tenha dirimido conflito de interesses a partir de interpretação 
de norma legal”.

Logo, não é possível limitar a contagem do tempo especial, a priori, 
àquelas hipóteses de gozo de auxílio-doença decorrente de enfermidades 
explicitamente vinculadas ao trabalho para o reconhecimento do tempo 
especial, haja vista que as condições clínicas e imunológicas do ser 
humano não se restringem àquelas apresentadas no momento em que 
estiver acometido de determinada moléstia, mas compreende todo o 
histórico de saúde, o grau de comprometimento funcional dos órgãos 
e do próprio sistema imunológico após anos de submissão aos agentes 
nocivos. Nesse sentido, e para usar um exemplo banal, é evidente que 
um trabalhador de mina de carvão acometido de gripe no inverno não 
terá a mesma capacidade de recuperação de um auxiliar de escritório 
que venha padecer dessa mesma doença.

Nesse sentido, manifesta-se a literatura médica:
“[...] The most common immune hypersensitivity occupational disorders include al-

lergic asthma or rhinoconjunctivitis, hypersensitivity pneumonitis, and allergic contact 
dermatitis. The reactions are dependent on the host, the duration, the degree and type of 
sensitization, and the antigen.

Allergic asthma and allergic rhinitis occur when sensitized workers inhale specific 
antigen. Occupational asthma is probably one of the most prevalent of the immunologically 
mediated occupational disorders, although knowledge of its incidence is limited by the ab-
sence of a uniform definition of the disease, selection bias, underreporting, and differences 
in prevalence rates in different industries. In the United States and Japan, an estimated 
2-15% of newly diagnosed adult asthma is a result of occupational exposure. Variable 
airflow limitation, bronchial hyperresponsiveness, or both, as a result of conditions in a 
particular work environment, mark occupational asthma.

[...] Surveys among workers in high-risk occupations suggest that the etiologic agent 
or exposure is the most important risk factor for the development of occupational asthma. 
The incidence of allergic rhinitis or allergic asthma in workers with exposure to animal 
proteins is estimated to be between 20% and 30%. The prevalence of occupational asthma 
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in workers exposed to anhydrides is estimated to be 20%, as compared to the National 
Health Interview Survey estimation of 5% in the general adult population in 1994. [...]” 
(LA DOU, Joseph. Current Occupational & Environmental Medicine. 4. ed. São Francisco: 
McGraw-Hill Medical, 2006. p. 198-199)

Em tradução livre, o autor refere que os distúrbios de hipersensibilidade 
imunológica ocupacional mais comuns incluem asma alérgica ou 
rinoconjuntivite, pneumonite por hipersensibilidade e dermatite de 
contato alérgica. As reações dependem do hospedeiro, da duração, do 
grau e do tipo de sensibilização e do antígeno. Asma alérgica e rinite 
alérgica ocorrem quando trabalhadores sensibilizados inalam antígeno 
específico. A asma ocupacional é provavelmente uma das doenças mais 
prevalentes dos transtornos ocupacionais imunologicamente mediados, 
embora o conhecimento de sua incidência seja limitado pela ausência 
de uma definição uniforme da doença, pelo viés de seleção, pela 
subnotificação e pelas diferenças nas taxas de prevalência em diferentes 
indústrias. Nos Estados Unidos e no Japão, estima-se que 2-15% dos 
novos diagnósticos de asma adulta sejam resultado da exposição 
ocupacional. Limitação de fluxo de ar variável, hiper-responsividade 
brônquica, ou ambos, como resultado de condições em um ambiente 
de trabalho particular, caracterizam a asma ocupacional. [...] Pesquisas 
entre trabalhadores em ocupações de alto risco sugerem que o agente 
ou a exposição etiológica é o fator de risco mais importante para o 
desenvolvimento de asma ocupacional. A incidência de rinite alérgica 
ou asma alérgica em trabalhadores com exposição a proteínas animais 
é estimada entre 20% e 30%. A prevalência de asma ocupacional em 
trabalhadores expostos a anidridos é estimada em 20%, em comparação 
com a estimativa do National Health Interview Survey de 5% na 
população adulta em geral em 1994.

Pois bem. Diante dessa premissa das Ciências Médicas, o Ministério 
da Saúde do Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil 
publicaram manual de procedimentos para os serviços de saúde quanto 
às doenças relacionadas ao trabalho, no qual é possível observar a 
seguinte classificação das moléstias:

“GRUPO I: doenças em que o trabalho é causa necessária, tipificadas pelas doenças 
profissionais, stricto sensu, e pelas intoxicações agudas de origem ocupacional.

GRUPO II: doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas 
não necessário, exemplificadas pelas doenças comuns, mais frequentes ou mais precoces 
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em determinados grupos ocupacionais e para as quais o nexo causal é de natureza eminen-
temente epidemiológica. A hipertensão arterial e as neoplasias malignas (cânceres), em 
determinados grupos ocupacionais ou profissões, constituem exemplo típico.

GRUPO III: doenças em que o trabalho é provocador de um distúrbio latente, ou 
agravador de doença já estabelecida ou preexistente, ou seja, concausa, tipificadas pelas 
doenças alérgicas de pele e respiratórias e pelos distúrbios mentais, em determinados grupos 
ocupacionais ou profissões. [...]” (Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimen-
tos para os serviços de saúde. Ministério da Saúde do Brasil, Organização Pan-Americana 
da Saúde no Brasil; organizado por Elizabeth Costa Dias; colaboradores Idelberto Muniz 
Almeida et al. Brasília: Ministério da Saúde do Brasil, 2001. p. 28. Disponível em: <http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/doencas_relacionadas_trabalho1.pdf>. Acesso em: 
14 ago. 2017)

Contudo, segundo o Ministério da Saúde (op. cit., p. 29), no âmbito 
dos serviços de saúde, o principal instrumento para a investigação 
das relações saúde-trabalho-doença e, portanto, para o diagnóstico 
correto do dano para a saúde e da relação etiológica com o trabalho 
é representado pela anamnese ocupacional. Entrementes, o Ministério 
da Saúde reconhece que tal diagnóstico do nexo causal é um processo 
social:

“A decisão quanto à existência de relação causal entre uma doença diagnosticada ou 
suspeita e uma situação de trabalho ou ambiental é considerada por Dembe (1996) como 
processo social. Segundo Desoille, Scherrer & Truhaut (1975), a comprovação deve basear-
se em ‘argumentos que permitam a sua presunção, sem a existência de prova absoluta’. A 
noção de presunção na legislação de diferentes países visou a beneficiar o trabalhador e a 
evitar discussões intermináveis sobre essas relações.

[...]
A monitorização biológica de trabalhadores expostos a substâncias químicas potencial-

mente lesivas para a saúde, por meio da realização de exames toxicológicos, é importante 
para os procedimentos de vigilância. A legislação trabalhista, por meio da Norma Regu-
lamentadora (NR) nº 7, da Portaria/MTb nº 3.214/1978, e seus complementos, estabelece 
as situações, as condições e os parâmetros, ou indicadores biológicos, para sua realização 
e interpretação.

Entre esses parâmetros estão o Índice Biológico Máximo Permitido (IBMP) e o Valor 
de Referência da Normalidade (VRN).

Para a comprovação diagnóstica e o estabelecimento da relação da doença com o trabalho, 
podem ser necessárias informações complementares sobre os fatores de risco, identificados 
a partir da entrevista com o paciente.

No caso de trabalhadores empregados, essas informações poderão ser solicitadas ao 
empregador, como os registros de estudos e levantamentos ambientais, qualitativos ou 
quantitativos, contidos no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), feito por 
exigência da NR 9, da Portaria/MTb nº 3.214/1978. Também podem ser úteis os resulta-
dos de avaliações clínicas e laboratoriais realizadas para o Programa de Controle Médico 
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de Saúde Ocupacional (PCMSO), em cumprimento da NR 7, da mesma portaria referida 
anteriormente, e registros de fiscalizações realizadas pelo poder público.

Entretanto, na grande maioria dos casos, o médico ou o profissional de saúde que aten-
de ao trabalhador tem muita dificuldade para conseguir as informações necessárias para 
completar o diagnóstico, porque o empregador não cumpre a legislação ou as informações 
não existem, perderam-se ou não são confiáveis. Nesses casos, a estimativa da exposição 
aos fatores de risco pode ser feita por meio da identificação das tarefas mais frequentes, 
das exigências em termos de esforço físico, posturas, gestos e movimentos, descrição de 
produtos usados, com respectivas quantidades e tempo de uso, presença ou não de cheiros 
e/ou interferências em atividades (por exemplo, ruído e comunicação), número de peças 
produzidas, intensidade e formas de controle de ritmos de trabalho, interações existentes 
com outras tarefas, imprevistos e incidentes que podem aumentar as exposições, dados do 
ambiente físico, como tipo de instalação, layout, contaminação por contiguidade, ruído, 
emanações, produtos intermediários, ventilação, medidas de proteção coletivas e indivi-
duais.” (op. cit., p. 30-34)

As autoridades de saúde brasileira, no entanto, advertem para as 
imensas dificuldades para o estabelecimento desse nexo causal:

“Entre as principais dificuldades para o estabelecimento do nexo ou da relação traba-
lho-doença, estão:

– ausência ou imprecisão na identificação de fatores de risco e/ou situações a que o 
trabalhador está ou esteve exposto, potencialmente lesivas para sua saúde;

– ausência ou imprecisão na caracterização do potencial de risco da exposição;
– conhecimento insuficiente quanto aos efeitos para a saúde associados com a exposição 

em questão;
– desconhecimento ou não valorização de aspectos da história de exposição e da clínica, 

já descritos como associados ou sugestivos de doença ocupacional ou relacionada ao trabalho;
– necessidade de métodos propedêuticos e abordagens por equipes multiprofissionais, 

nem sempre disponíveis nos serviços de saúde.” (op. cit., p. 33)

Assim, sendo deveras difícil precisar com segurança a influência 
dos agentes nocivos nas doenças comuns que acometem os segurados 
da Previdência Social e tendo em vista as inúmeras dificuldades 
probatórias impostas aos segurados para demonstrar, por ocasião do 
requerimento de aposentadoria especial, que os períodos pretéritos 
e, quiçá, remotos de incapacidade contidos no seu histórico tinham 
correlação direta ou indireta com a atividade profissional, entendo que 
os períodos de gozo de auxílio-doença previdenciário também devem ser 
reconhecidos como tempo de serviço especial, a exemplo dos períodos 
de férias, descansos previstos na legislação trabalhista, gozo de salário-
maternidade, igualmente previstos no artigo 65 do Regulamento da 
Previdência Social, na esteira do entendimento esposado pelo eminente 
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Des. Federal Rogerio Favreto por ocasião do julgamento do EI nº 
5002381-29.2010.404.7102/RS:

“Em resumo, entendia que somente faria jus ao cômputo como tempo de serviço es-
pecial do período em gozo de auxílio-doença quando a incapacidade fosse decorrente do 
desempenho da atividade especial. Isso tanto na versão original como na redação atual do 
art. 65 do Decreto nº 3.048/99, sem distinção.

Contudo, refletindo novamente sobre a questão, resolvo propor solução voltada à 
proteção daquele segurado que, por longos anos de atividade especial, pois exposto aos 
mais variados agentes nocivos, pode sofrer sensíveis prejuízos por conta de indesejável 
incapacidade, ainda que durante esse período tenha sido beneficiado com a percepção de 
auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, é inegável o desgaste provocado pelo desempenho de atividade especial, 
seja pela exposição aos mais diversos agentes físicos, químicos e biológicos, seja pelo maior 
esforço empregado na execução das atividades. Isso tudo se confirma com a previsão de 
pagamento de adicional, durante o exercício dessas atividades, como também na previsão 
de contagem diferenciada para fins de concessão de aposentadoria. Nesse caso, aliás, o 
regramento previdenciário possibilita computar como tempo especial o período em gozo 
de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez acidentários.

De qualquer forma, não pode ser desprezado o fato de que a doença incapacitante muitas 
vezes pode ter relação, mesmo que indireta, com o desempenho da atividade especial. Apesar 
disso, tal vinculação com a incapacidade muitas vezes não é possível de ser demonstrada 
no curso da ação. Isso, a rigor, deveria ser investigado na esfera administrativa quando do 
requerimento do benefício por incapacidade, porém a realidade é outra.

Na hipótese acima, nota-se sensível prejuízo enfrentado pelo segurado que, por cir-
cunstâncias alheias a sua vontade, obteve auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 
(não acidentários), mas, por não ter sido possível constatar eventual relação/contribuição 
entre o exercício da atividade especial e sua incapacidade laboral, resta impossibilitado de 
computar como tempo especial o período de percepção de tais benefícios.

Não posso deixar de registrar, de outra parte, que o rigor aplicado ao benefício por 
incapacidade, estampado no art. 65 do Decreto nº 3.048/99, não se estende à hipótese de 
período de percepção de salário-maternidade. Nesse caso, é evidente que o afastamento 
não é causado pelo desempenho da atividade, mas nem por isso deixa de ser considerado 
como tempo especial, apesar do afastamento temporário das atividades. Basta, para tanto, 
demonstrar o exercício de atividade considerada especial na data do afastamento.

[...]
Em acréscimo a isso, valho-me das palavras dos Des. Federal Luiz Carlos de Castro 

de que se deve ‘levar em conta o espírito protetor da norma, no sentido de considerar que 
é da natureza da atividade especial a sujeição do segurado a agentes nocivos e a condições 
especiais que prejudiquem sua saúde ou integridade física’.

Dessa forma, resolvo aderir à tese do voto vencido na 6ª Turma, pois, em revisão de 
entendimento, tenho que é possível computar o período em gozo de auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez como tempo de serviço especial, desde que exercida atividade 
dessa espécie no período imediatamente anterior ao afastamento.

Com efeito, reconhecida a possibilidade de considerar como tempo de serviço especial 
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aquele período em que esteve em gozo de auxílio-doença, a parte-autora conta com mais 
de 25 anos de tempo de serviço, fazendo jus à aposentadoria especial.”

Agrego, então, nos termos referidos pelo Desembargador Federal 
Rogerio Favreto e acima indicados, o seguinte: além da violação 
direta ao art. 57 da LB, vislumbro uma afronta indireta (ou mediata ou 
reflexa) ao princípio (ou regra, caso se queira) da igualdade, na acepção 
de proibição de arbitrariedade.

Pois bem.
Entre as várias dimensões que a igualdade assume no Estado 

Democrático de Direito, talvez a mais tradicional seja aquela 
que identifica o seu conteúdo (da igualdade) com a proibição de 
arbitrariedade, que, em linhas gerais e embora se trate de um conceito 
nitidamente insuficiente, pode ser definida como “uma liberdade 
completa de conformação, quanto ao processo, ao ritmo e à forma de 
aperfeiçoamento da igualdade, estando apenas negativamente limitado 
pela proibição de normas jurídicas arbitrárias” (CORREIA, Fernando 
Alves. O plano urbanístico e o princípio da igualdade. Coimbra: 
Almedina, 2001. p. 405).

Na mesma linha, Canotilho e Moreira afirmam: “a proibição do 
arbítrio constitui um limite externo da liberdade de conformação ou 
de decisão dos poderes públicos, servindo o princípio da igualdade 
como princípio negativo de controlo” (CANOTILHO, J. J. Gomes; 
MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa anotada. v. 
1. 4. ed. rev. Coimbra: Coimbra, 2007. p. 339).

Em outras palavras: exige-se um teste (mínimo) de racionalidade, 
em que apenas evidentes injustiças ou diferenciações que sob nenhum 
aspecto possam ser justificadas racionalmente autorizam o controle do 
Poder Judiciário (conferir, sobre o ponto e entre outros, PIEROTH, 
Bodo; SCHLINK, Bernhard. Direitos fundamentais. São Paulo: 
Saraiva, 2012. p. 208; GARCIA, Maria da Glória F. P. D. Estudos 
sobre o princípio da igualdade. Coimbra: Almedina, 2005. p. 56 et 
seq.; GHERA, Federico. Il principio di eguaglianza nella Costituzione 
Italiana e nel diritto comunitario. Padova: Cedam, 2003. p. 47 et seq.).

No caso presente, o regulamento, ao prever expressamente situação 
que não possui qualquer relação com a atividade especial desenvolvida 
(cito como exemplo a licença-maternidade) sem que existam motivos 
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para a distinção e, ao mesmo tempo, deixar de contemplar outras 
situações similares (refiro, aqui e justamente, o auxílio-doença não 
acidentário, que pode decorrer, inclusive e conforme referi antes, do 
quadro mais fragilizado da saúde do trabalhador exposto), malferiu, 
ainda que indiretamente, a igualdade na acepção de proibição de 
arbitrariedade.

Qual seria a diferença entre auxílio-doença previdenciário e auxílio-
doença acidentário para efeitos de tempo permanente de trabalho 
especial? Ambos decorrem de um evento indesejado, caso contrário, 
estar-se-ia diante de uma fraude. No que concerne à fonte de custeio, 
nada os diferencia. Não houvesse para um, não haveria para o outro 
também. Mas já se disse que as empresas recolhem contribuição 
social com alíquota diferenciada justamente para atender esse tipo de 
despesa. Há, ademais, uma tendência dogmática e jurisprudencial de 
equiparação entre as duas espécies, o que fica mais evidente no nível da 
relação dos auxílios-doença com a aposentadoria especial. Qual seria o 
elemento de discrímen, o que autorizaria um tratamento diferenciado 
entre auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário? A 
lei não exige correspondência entre o auxílio-doença acidentário e os 
agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. Em ambos os casos, 
os segurados fica(ra)m afastados dos agentes nocivos. Assim, das duas, 
uma: ou nenhum afastamento decorrente de gozo de benefício por 
incapacidade deve ser considerado como tempo de trabalho especial, 
ou os dois, auxílio-doença previdenciário e auxílio-doença acidentário, 
devem ser considerados, sob pena de se consubstanciar rematada 
violação ao princípio isonômico, na medida em que se dedica tratamento 
diferenciado a realidades idênticas.

Ademais, conforme lecionam Carlos Alberto Pereira de Castro e 
João Batista Lazzari (Manual de Direito Previdenciário. Rio de Janeiro: 
Forense, 2016. p. 738), essa limitação em relação ao auxílio-doença 
prejudica o trabalhador e contraria a lógica do sistema de proteção 
previdenciária de que o recebimento temporário de benefício substitutivo 
do rendimento do trabalho deve ocorrer sem prejuízo da contagem do 
tempo de atividade especial, mesmo quando a incapacidade seja de 
origem comum (não acidentária), consoante inúmeros precedentes da 
Turma Regional de Uniformização dos JEFs da 4ª Região:
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“PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA COMUM. 
PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMI-
ZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-
doença, seja acidentário, seja previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como especial.

2. Incidente de uniformização parcialmente provido.” (TRU4, IU 5002451-
60.2012.404.7107/RS, relatora para acórdão Ana Cristina Monteiro de Andrade Silva, 
julg. 06.07.2012)

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA 
DIVERGÊNCIA. ATIVIDADE ESPECIAL. PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DO-
ENÇA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO.

1. Conforme entendimento firmado por esta Turma no julgamento do incidente 5002451-
60.2012.404.7107, o segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em 
gozo de auxílio-doença, seja acidentário, seja previdenciário, faz jus ao cômputo desse 
período como especial.

2. Incidente conhecido e provido.” (5010404-89.2014.404.7112, Turma Regional de 
Uniformização da 4ª Região, relator p/ acórdão Leonardo Castanho Mendes, juntado aos 
autos em 29.04.2015)

“PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. CÔM-
PUTO DE PERÍODO EM GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE.

1. ‘O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de au-
xílio-doença, seja acidentário, seja previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como 
especial’ (IUJEF nº 5002451-60.2012.404.7107, TRU 4ª Região).

2. Recurso provido.” (5006010-37.2012.404.7006, Terceira Turma Recursal do PR, 
relatora p/ acórdão Bianca Georgia Arenhart Munhoz da Cunha, julgado em 22.04.2015)

“PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA COMUM. 
PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMI-
ZAÇÃO NÃO CONHECIDO. QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU. 1. Nos termos da 
jurisprudência uniformizada por esta Turma, ‘o segurado que exerce atividades em condições 
especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário, seja previdenciário, faz jus 
ao cômputo desse período como especial’ (5002451-60.2012.404.7107, Turma Regional 
de Uniformização da 4ª Região, relatora p/ acórdão Ana Cristina Monteiro de Andrade 
Silva, D.E. 09.07.2012). 2. Incidente não conhecido, nos termos da questão de ordem nº 13 
da TNU.” (5001671-20.2012.404.7205, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, 
relator Marcelo Malucelli, juntado aos autos em 29.05.2013)

“PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL PARA COMUM. 
PERÍODO DE AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE. INCIDENTE DE UNIFORMI-
ZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. ‘O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de au-
xílio-doença, seja acidentário, seja previdenciário, faz jus ao cômputo desse período como 
especial’ (IUJEF nº 5002451-60.2012.404.7107, TRU 4ª Região).

2. Incidente de uniformização provido.” (5009062-92.2013.404.7107, Turma Regional 
de Uniformização da 4ª Região, relator p/ acórdão Osório Ávila Neto, juntado aos autos 
em 10.04.2014)
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“PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO 
DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NA ÉPOCA DA 
APOSENTADORIA. QUESTÃO DE ORDEM Nº 13 DA TNU. PERÍODO EM GOZO DE 
AUXÍLIO-DOENÇA. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO COMO TEMPO ESPECIAL. 1. 
A lei que rege o direito a converter tempo de serviço comum em especial é a lei vigente na 
época da concessão da aposentadoria, quando preenchidos todos os requisitos necessários 
à aposentação. 2. Não é possível a conversão de tempo de serviço comum em especial, 
para fins de obtenção de aposentadoria especial, mesmo que prestado anteriormente à Lei 
nº 9.032/95, quando, como no caso, os requisitos necessários à concessão do benefício 
foram preenchidos somente após o referido diploma legal. 3. De acordo com o sistema 
previdenciário vigente após o advento da Lei nº 9.032/1995, somente cabe a concessão de 
aposentadoria especial para quem exerceu todo o tempo de serviço previsto no art. 57 da 
Lei nº 8.213/1991 (15, 20 ou 25 anos, conforme o caso) em condições especiais que pre-
judiquem a saúde ou a integridade física. 4. Aplicação analógica da Questão de Ordem nº 
13 da TNU. 5. O segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo 
de auxílio-doença, seja acidentário, seja previdenciário, faz jus ao cômputo desse período 
como especial, independentemente de qualquer tipo de nexo ou vinculação com a atividade 
especial desenvolvida pelo segurado, conforme já uniformizado por esta Turma Regional. 
6. Pedido conhecido em parte, e, na parte conhecida, provido, com retorno à turma recursal 
de origem para adequação.” (5000819-29.2013.404.7118, Turma Regional de Uniformiza-
ção da 4ª Região, relatora Jacqueline Michels Bilhalva, juntado aos autos em 17.04.2017)

Considerando que o próprio artigo 57, § 6º, da LBPS/91 assegura 
a fonte de custeio da aposentadoria especial prevista no artigo 22, 
inciso II, da Lei nº 8.212/91, a qual não prevê qualquer modificação 
no recolhimento das contribuições previdenciárias durante o período 
de gozo de auxílio-doença previdenciário (não acidentário ou sem 
relação com a atividade laboral especial), resta estabelecido o paradoxo 
de existir uma fonte de custeio inalterada e uma omissão na proteção 
previdenciária devida ao segurado sistematicamente exposto a agentes 
nocivos.

Negar ao segurado a possibilidade de cômputo de tempo de 
serviço de forma diferenciada, tão somente em razão da natureza do 
afastamento de suas atividades laborais, configura afronta ao princípio 
da contrapartida, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, in 
verbis:

“O REGIME CONTRIBUTIVO É, POR ESSÊNCIA, UM REGIME DE CARÁTER 
EMINENTEMENTE RETRIBUTIVO. A QUESTÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL (CF, 
ART. 195, § 5º). CONTRIBUIÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL SOBRE PENSÕES E 
PROVENTOS: AUSÊNCIA DE CAUSA SUFICIENTE. – Sem causa suficiente, não se 
justifica a instituição (ou a majoração) da contribuição de seguridade social, pois, no regime 
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de previdência de caráter contributivo, deve haver, necessariamente, correlação entre custo 
e benefício. A existência de estrita vinculação causal entre contribuição e benefício põe em 
evidência a correção da fórmula segundo a qual não pode haver contribuição sem benefí-
cio, nem benefício sem contribuição. Doutrina. Precedente do STF.” (ADI-MC nº 2.010, 
Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello, DJU 12.04.2002, julgado em 30.09.1999)

Pelo exposto, voto por solver o IRDR para estabelecer a seguinte 
tese jurídica: o período de auxílio-doença de natureza previdenciária, 
independentemente de comprovação da relação da moléstia com a 
atividade profissional do segurado, deve ser considerado como tempo 
especial quando o trabalhador exercia atividade especial antes do 
afastamento.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Celso Kipper: Cuida-se de incidente de 
resolução de demandas repetitivas suscitado pelo INSS, em que se 
discute a possibilidade de se computar, como tempo de serviço especial, 
para fins de inativação, o período em que o segurado esteve em gozo de 
auxílio-doença de natureza não acidentária (Tema nº 08).

O e. relator, Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, votou no sentido 
de solver o IRDR para estabelecer a seguinte tese jurídica: o período 
de auxílio-doença de natureza previdenciária, independentemente de 
comprovação da relação da moléstia com a atividade profissional 
do segurado, deve ser considerado como tempo especial quando o 
trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento.

Pedi vista para uma maior reflexão acerca da questão suscitada e, da 
análise procedida, concluo por acompanhar o e. relator.

No instante do julgamento, pela 3ª Seção desta Corte, dos Embargos 
Infringentes nº 5002381-29.2010.404.7102, em que se discutiu se, após 
a alteração do art. 65 do Decreto nº 3.048, de 28.11.1999, pelo Decreto 
nº 4.882, de 18.11.2003, seria possível considerar como especial o 
tempo em que o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, assim me 
pronunciei:

“Discute-se acerca do reconhecimento, como especial, do período em que o segurado 
esteve em gozo de benefício de auxílio-doença.

A Constituição Federal de 1988, no art. 201, § 1º, assim dispõe:
‘É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de apo-

sentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos 
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de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em 
lei complementar.’

Pois bem, a regra geral, constitucional, é de que é proibida a adoção de critérios dife-
renciados para a obtenção de aposentadoria aos segurados do RGPS. Mas, por questão de 
justiça, a Constituição ressalva, ou seja, estipula, em algumas situações, a possibilidade de 
obter a inativação com esses critérios diferenciados. E uma dessas situações é quando o 
segurado está sujeito a agentes nocivos à sua saúde. Ou seja, não é justo que um segurado, 
se estiver sujeito e enquanto estiver sujeito a condições nocivas à sua saúde, tenha seu 
tempo de serviço computado da mesma forma que outro segurado que não está sujeito a 
essas condições agressivas à saúde.

Dentro desse contexto, vislumbro que há duas situações: na primeira delas, o segurado 
entra em gozo de auxílio-doença em decorrência da atividade profissional que realiza. A 
título de exemplo, temos a situação de um auxílio-doença decorrente de um acidente do 
trabalho, situação essa, inclusive, retratada no art. 65 do Decreto nº 3.048/99, com a redação 
dada pelo Dec. 4.882/2003. Nessa hipótese, em que o segurado exercia atividade especial 
e sofreu um acidente do trabalho, deve ele ser beneficiado com o reconhecimento, como 
especial, do período em que permanecer em gozo de benefício, como uma consequência 
lógica da atividade especial. Essa não é, contudo, a única hipótese. Por exemplo, um se-
gurado que está sujeito a hidrocarbonetos aromáticos em seu ambiente de trabalho e acaba 
contraindo doença respiratória e, por conta disso, obtém auxílio-doença: ainda que não seja 
configurado como benefício acidentário, a lógica é a mesma, ele tem direito à contagem 
diferenciada do período em que estiver percebendo auxílio-doença. Trago, ainda, outro 
exemplo: um digitador ou caixa de banco que acaba desenvolvendo LER. Ainda que não 
venha a ser considerado benefício acidentário, há uma relação muito estreita entre a sua 
atividade e a doença contraída. Nesses casos, tenho reconhecido a contagem diferenciada 
de tempo de serviço.

A segunda situação que se estabelece é aquela em que a incapacidade temporária decorre 
de motivos alheios à atividade laboral. Exemplifico com um caso em que o segurado se 
machuca ao jogar futebol ou praticar qualquer outra atividade esportiva, e, por conta disso, 
permanece dois anos afastado do trabalho, em gozo de benefício. Entendo inviável, nesse 
caso, a contagem, como especial, do tempo de serviço em gozo de auxílio-doença, não só 
porque obviamente o segurado não está sujeito a agentes nocivos, mas porque o benefício 
não decorreu do exercício da atividade profissional. Parece-me que, nesse caso, estaríamos 
desrespeitando a Constituição, haja vista que a regra geral é que a contagem diferenciada 
é possível se o segurado estiver sujeito a agentes nocivos, e, na hipótese acima referida, o 
auxílio-doença não teve relação alguma com o trabalho. A contagem diferenciada do tempo 
de serviço, nesse caso, constituiria ofensa não só ao artigo 65 do Decreto nº 3.048/99, mas 
principalmente ao § 1º do art. 201 da Constituição Federal de 1988.

Em suma, penso que, para a contagem do tempo como especial, é imprescindível que 
haja vinculação entre a doença e a atividade profissional, ou que aquela decorra de acidente 
do trabalho.

No caso concreto, não há qualquer vinculação entre a doença e a atividade profissional 
do autor, razão pela qual acompanho o relator, com acréscimo de fundamentação.”
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Tal posição se assentava, primordialmente, na relação entre os males 
causadores do auxílio-doença e os agentes agressivos a que o segurado 
esteve sujeito por ocasião do desempenho de sua atividade profissional. 
Ou seja, sustentei, à época, que era devido o reconhecimento, como 
especial, do período em gozo de auxílio-doença, se comprovado que 
a moléstia que o motivou era decorrente dos agentes nocivos a que 
o segurado estava exposto quando da realização da suas atividades 
profissionais.

Contudo, escapou-me à época a influência dos agentes agressivos 
(por ocasião do desempenho da atividade especial) na deterioração geral 
de saúde dos que àqueles ficam sujeitos, fazendo com que diminuam 
suas defesas imunológicas e fiquem suscetíveis a contrair doenças.

Muitas vezes há, de fato, dificuldade em se constatar que a doença 
incapacitante decorreu da sujeição do segurado a agentes nocivos à saúde 
durante o exercício de atividade laboral, ainda quando tal efetivamente 
ocorra. Isso se dá naquelas situações em que não se consegue estabelecer 
uma relação evidente entre a atividade profissional e a moléstia, embora 
a relação de causa e efeito exista, em razão, por exemplo, de a doença 
incapacitante ter se instalado em face de o segurado estar debilitado 
pela sujeição aos agentes nocivos.

Nesse sentido, muito bem expôs o e. relator:
“Logo, não é possível limitar a contagem do tempo especial, a priori, àquelas hipóte-

ses de gozo de auxílio-doença decorrente de enfermidades explicitamente vinculadas ao 
trabalho para o reconhecimento do tempo especial, haja vista que as condições clínicas e 
imunológicas do ser humano não se restringem àquelas apresentadas no momento em que 
estiver acometido de determinada moléstia, mas compreende todo o histórico de saúde, o 
grau de comprometimento funcional dos órgãos e do próprio sistema imunológico após 
anos de submissão aos agentes nocivos. Nesse sentido, e para usar um exemplo banal, é 
evidente que um trabalhador de mina de carvão acometido de gripe no inverno não terá a 
mesma capacidade de recuperação de um auxiliar de escritório que venha padecer dessa 
mesma doença.”

A dificuldade de se estabelecer um nexo causal entre os agentes 
agressivos a que esteve sujeito o segurado durante sua jornada laboral e 
os males ensejadores da incapacidade (que propiciou o gozo do auxílio-
doença) decorre de uma série de fatores, como bem demonstrou o e. 
relator, entre os quais se inclui o “conhecimento insuficiente quanto aos 
efeitos para a saúde associados com a exposição em questão”. Exemplo 
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claro desse fator é a relação de causa e efeito entre a exposição ao 
amianto e o câncer, antes de se ter conhecimento de que aquele agente 
era causa desta doença (Critério de Saúde Ambiental 203 do Programa 
de Segurança Química da Organização Mundial da Saúde).

Não bastassem tais aspectos, há outros relevantes, como o de que 
o Regulamento dos Benefícios Previdenciários considera como tempo 
de serviço especial o período de recebimento de auxílio-doença 
decorrente de acidente de trabalho ocorrido no trajeto, por exemplo, 
entre a residência e o trabalho do segurado, mesmo, portanto, que 
nenhuma relação direta haja entre os males incapacitantes e os agentes 
agressivos. Da mesma forma quanto ao período de percepção do 
salário-maternidade. Cito, no entanto, tais hipóteses mais para mostrar 
a ilogicidade da atual disciplina infralegal relativa à consideração, 
como especial, de determinados períodos, em detrimento de outros, que 
para fundamentar a presente decisão, pois sabido que não é a partir do 
regulamento que devemos interpretar as leis e a Constituição, mas ao 
revés!

Voltando às hipóteses anteriores, chego à conclusão de que existem 
inúmeras possibilidades de uma relação direta (embora nem sempre 
evidente) entre os agentes nocivos a que o segurado esteve sujeito 
durante o exercício de sua atividade e os males incapacitantes que 
ensejaram a percepção do benefício de auxílio-doença, tudo a evidenciar 
a razoabilidade da tese de se considerar, como tempo especial, o período 
de afastamento decorrente do gozo do benefício de auxílio-doença, 
independentemente de sua natureza (previdenciária ou acidentária), 
quando o trabalhador exercia atividade especial antes do afastamento.

Nesse sentido, entendo que o parágrafo único do art. 65 do Decreto 
nº 3.048, de 6 de maio de 1999, na redação dada pelo Decreto nº 8.123, 
de 2013, ao limitar a consideração, como tempo especial, apenas ao 
período de auxílio-doença acidentário (sem, portanto, considerar 
o auxílio-doença previdenciário), acabou por desbordar da Lei de 
Benefícios, em uma interpretação conjunta dos seus arts. 55, inciso II, 
e 57, caput e §§ 3º, 4º e 5º.

Ante o exposto, voto por acompanhar integralmente o e. relator, 
parabenizando-o por seu brilhante voto.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002452-27.2016.4.04.7100/RS

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

Apelante: Mariza Helena Pastro
Advogado: Dr. Marcelo Lipert

Apelada: União – Advocacia-Geral da União

EMENTA

Processual Civil. Processo julgado nos termos do art. 942 do 
CPC. Cumprimento de sentença. Coisa julgada parcial. Capítulos 
da sentença. Possibilidade de cumprimento das parcelas da decisão 
judicial que não estão mais sujeitas a impugnação. Artigo 5º, LXXVIII, 
da CF. Artigos 354, 356, 487, 502, 503, 1.002, 1.008, 1.013 e 1.034 do 
CPC.

– O Código de Processo Civil de 2015, focado na efetividade e na 
celeridade processual e atento ao princípio da duração razoável do 
processo, consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição 
Federal (inserido pela Emenda Constitucional 45/2004), em boa 
hora superou o dogma da unicidade da solução de mérito, admitindo 
a formação da coisa julgada de forma parcial, ou fragmentada, e 
progressiva, de modo a privilegiar a adequada prestação jurisdicional, 
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que pressupõe, quando cabível e possível, a entrega expedita do bem 
da vida postulado pela parte, ainda que decorrente de solução parcial 
do mérito.

– À luz do que dispõem os artigos 502, 503, 354, 487 e 356 do 
Código de Processo Civil, é possível acertamento parcial do mérito, 
seja em relação a um dos pedidos cumulados, seja em relação a parte 
de pedido. Ademais, os artigos 1.002, 1.008, 1.013 e 1.034 do Código 
de Processo Civil consagram a impugnabilidade parcial dos atos 
decisórios, bem assim a teoria dos capítulos da sentença, na linha do 
que foi decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no 
julgamento do recurso extraordinário RE 666.589.

– Admitido pelo Código de Processo Civil o julgamento parcial de 
mérito, cujo cumprimento, uma vez formada a coisa julgada, pode ser 
imediatamente reclamado definitivamente, não há por que deixar de 
extrair a conclusão de que a impugnação parcial da decisão de mérito, 
quando aparta claramente capítulos que não estão sendo objetados, 
conduz, de igual maneira, ao acertamento definitivo do quanto não 
questionado no recurso. Não há razão, pois, para negar definitividade à 
decisão que claramente não foi objeto de impugnação pela via recursal 
apropriada. Ressalve-se aqui, evidentemente, nas instâncias ordinárias, 
a eventual necessidade de observância do reexame necessário, o qual 
inviabilizará coisa julgada parcial no primeiro grau de jurisdição. 
Nos tribunais de apelação, de todo modo, não se cogitando a partir 
da respectiva manifestação de recurso de ofício, tudo o quanto não 
impugnado resta coberto pelo manto da coisa julgada.

– A coisa julgada não se forma pelo fato de ser, ou não, possível 
interpor algum recurso no processo, ainda que referente a questão 
dissociada do que não foi impugnado; muito menos pela certificação 
efetuada por servidor ou sistema informatizado. A formação da coisa 
julgada decorre do não uso ou do exaurimento dos meios de impugnação 
(incluídas as vias recursais), de modo a conduzir à impossibilidade 
lógica e fática de reversão do quanto decidido, ainda que se trate de 
acertamento parcial de mérito.

– Hipótese na qual não se justifica que, em relação àquilo que não 
foi objeto de impugnação no recurso, fique a autora privada de receber 
o que já lhe foi reconhecido, apenas porque pendem recursos especial 
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e extraordinário nos quais se discute sobre diferenças de correção 
monetária e juros (que não estão sendo exigidas no cumprimento de 
sentença). O direito da autora foi reconhecido. Pendem recursos às 
instâncias superiores apenas acerca de critérios de atualização do crédito, 
os quais, como milhares de outros casos similares, estão aguardando 
manifestação em repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
prosseguindo o julgamento, ratificados os votos dos Des. Federais 
Ricardo Teixeira do Valle Pereira e Fernando Quadros da Silva, após 
os votos dos Des. Federais Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle e Vivian 
Josete Pantaleão Caminha, acompanhando a divergência, com ressalvas 
no que toca à sistemática de pagamento de eventuais créditos, a colenda 
3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maioria, 
decidiu dar provimento à apelação, vencidos a relatora e o Des. Federal 
Fernando Quadros da Silva, nos termos do relatório, votos e notas de 
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 17 de maio de 2017.
Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Relator para o 

acórdão.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Trata-se de 
apelação contra sentença que extinguiu o procedimento de cumprimento 
provisório de sentença de obrigação de pagar, por ausência de trânsito 
em julgado da sentença de mérito, na forma da fundamentação, 
resolvendo o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 
485, IV, do CPC.

A parte apelante sustenta, em síntese, que é cabível a execução de 
parcela incontroversa da dívida, uma vez que os recursos pendentes 
de julgamento nas instâncias superiores se referem exclusivamente aos 
critérios de atualização monetária. Afirma, também, que a executada 
concordou com a execução.

É o relatório.
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VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Inicialmente, 
afasto a alegação de nulidade da sentença que extinguiu a execução por 
ausência de trânsito em julgado da ação de conhecimento, bem como de 
preclusão da matéria em decorrência da concordância da União com a 
execução, pois as condições da ação de execução são matéria de ordem 
pública, tendo o julgador o dever de zelar pela estrita observância do 
conteúdo do título exequendo. Ainda, em se tratando de valores a serem 
pagos pela União, deve ser observado o princípio da indisponibilidade do 
erário (nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.088.328/SP, DJe 16.08.2010).

Consolidou-se a jurisprudência no sentido de ser possível a expedição 
de precatório sobre a parcela incontroversa da dívida – visto que não 
embargada –, mesmo na hipótese de a Fazenda Pública ocupar o polo 
passivo da execução.

Nesse sentido: STJ, EREsp 638.597, Corte Especial, rel. Min. 
Francisco Falcão, DJe 29.08.2011; STJ, EREsp nº 759.405/PR, Corte 
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, DJe 21.08.2008; STJ, AgRg nos 
EREsp nº 692.044/RS, Corte Especial, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
DJe de 21.08.2008; STJ, EREsp nº 658.542/SC, Corte Especial, rel. 
Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 26.02.2007; STJ, EREsp nº 
668.909/RS, Corte Especial, rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 
21.08.2006.

Entende-se por parte incontroversa aquela transitada em julgado 
ou sobre a qual pairam os efeitos da coisa julgada material, porquanto 
imutável e irrecorrível.

No caso, porém, a ação de conhecimento ainda não transitou em 
julgado, uma vez que se encontra pendente o julgamento de recurso 
especial oposto pela ré. Assim, não há que se falar em trânsito em 
julgado parcial, entendimento esse já consolidado no Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. SENTENÇA. UNICI-
DADE. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser 
possível o fracionamento da decisão, descabendo falar-se em trânsito em julgado parcial, 
em virtude da unicidade da ação.
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2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento, 
com aplicação de multa.” (EDcl no AREsp 213.454/RS, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma, julgado em 14.04.2015, DJe 20.04.2015)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. 
PRAZO DECADENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A FAZENDA PÚBLICA. 
PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. ‘A eg. Corte Especial, por maioria, adotou o entendimento no sentido de que, sendo a 
ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença/acórdão, o que afasta 
a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, contando-se o prazo para a propositura da 
ação rescisória a partir do trânsito em julgado da última decisão proferida na causa’ (AgRg 
no Ag 724.742/DF, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 16.05.06).

2. Nesse diapasão, se ‘uma das partes possui o privilégio de prazo em dobro, tão somente 
após o escoamento deste é que se poderá falar em coisa julgada, ocasião em que começará 
a fluir o prazo para ambas as partes pleitearem a rescisão do julgamento. Precedentes do 
STJ e do STF’ (REsp 551.812/RS, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 10.05.04).

3. ‘Em tese, até mesmo o vencedor pode ter interesse em recorrer da decisão que lhe foi 
favorável; e a mera possibilidade de o vitorioso obter julgamento mais vantajoso conduz 
à admissibilidade do recurso por ele interposto’ (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução 
aos recursos cíveis e à ação rescisória. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 65).

4. Considerando-se que, ao menos em tese, é possível ao vencedor recorrer da decisão 
que lhe foi favorável, não se mostra razoável que, no caso concreto, ao tempo do ajuizamento 
da ação rescisória, fosse imposto à parte agravada o dever de perquirir os eventuais motivos 
que levaram o Município de São Paulo a não interpor recurso contra o acórdão rescindendo 
e, por conseguinte, a existência ou não de interesse recursal em fazê-lo.

5. Manutenção da decisão agravada que, reformando o acórdão estadual recorrido, afas-
tou a decadência a fim de determinar o prosseguimento do julgamento da ação rescisória 
ajuizada contra o Município de São Paulo.

6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 79.082/SP, rel. Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 05.02.2013, DJe 08.02.2013)

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURA-
DOR DA FAZENDA NACIONAL. MEDIDA PROVISÓRIA 43/02, CONVERTIDA NA 
LEI 10.549/02. NOVA SISTEMÁTICA REMUNERATÓRIA. VENCIMENTO BÁSICO. 
RETROATIVIDADE A 01.03.02. REPRESENTAÇÃO MENSAL E PRO LABORE. IR-
RETROATIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE.” 
(AgRg no REsp 870.366/PE, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, 
julgado em 23.03.2010, DJe 12.04.2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE SUSCITADA NOS EMBAR-
GOS À EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. INEXISTÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE 
PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não se pode falar em expedição de precatório do valor incontroverso, pois está em 
questão a legitimidade do exequente/sindicato como substituto processual.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg na ExeMS 6.318/DF, rel. 
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para acórdão Min. Laurita Vaz, DJe 11.06.2010)

Acrescente-se que as leis de diretrizes orçamentárias dos últimos 
anos têm sido expressas em vedar a expedição de precatórios antes do 
trânsito em julgado dos embargos à execução, o que se manteve na Lei 
nº 13.242/2016 – LDO de 2016:

“Art. 26. A Lei Orçamentária de 2016 somente incluirá dotações para o pagamento de 
precatórios cujos processos contenham certidão de trânsito em julgado da decisão exequenda 
e pelo menos um dos seguintes documentos:

I – certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução; e
II – certidão de que não tenham sido opostos embargos ou qualquer impugnação aos 

respectivos cálculos.”

A vedação legal, aliada à jurisprudência consolidada na matéria, 
é suficiente a afastar a possibilidade de expedição de requisições de 
pagamento no caso.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: Trata-
se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o procedimento 
de cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa pela 
Fazenda Pública, por ausência de trânsito em julgado da sentença de 
mérito.

Entendeu a eminente relatora que, no caso, a decisão da ação de 
conhecimento ainda não transitou em julgado, pois se encontra pendente 
de julgamento recurso especial interposto pela ré.

Peço vênia para divergir.
Não há razão para extinguir a execução no que toca aos capítulos da 

sentença em relação aos quais não pende impugnação.
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015, focado na 

efetividade e na celeridade processual e atento ao princípio da duração 
razoável do processo, consagrado no inciso LXXVIII do artigo 5º da 
Constituição Federal (inserido pela Emenda Constitucional 45/2004), 
em boa hora superou o dogma da unicidade da solução de mérito, 
admitindo a formação da coisa julgada de forma parcial, ou fragmentada, 
e progressiva, de modo a privilegiar a adequada prestação jurisdicional, 
que pressupõe, quando cabível e possível, a entrega expedita do bem 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018 223

da vida postulado pela parte, ainda que decorrente de solução parcial 
do mérito.

Segundo estabelecem os artigos 502 e 503 do Código de Processo 
Civil, verbis:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e 
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos 
limites da questão principal expressamente decidida.

§ 1º O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa 
e incidentemente no processo, se:

I – dessa resolução depender o julgamento do mérito;
II – a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso 

de revelia;
III – o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como 

questão principal.
§ 2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou 

limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.” 
(destaquei)

Mais do que isso, e razão mais forte, estabelecem os artigos 354, 487 
e 356 do Código de Processo Civil:

“Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II 
e III, o juiz proferirá sentença.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela 
do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.” (destaquei)

“Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
I – acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;
II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou pres-

crição;
III – homologar:
a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;
b) a transação;
c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência 

não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.” 
(destaquei)

“Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos 
formulados ou parcela deles:

I – mostrar-se incontroverso;
II – estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355.
§ 1º A decisão que julgar parcialmente o mérito poderá reconhecer a existência de 

obrigação líquida ou ilíquida.
§ 2º A parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida na 
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decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja 
recurso contra essa interposto.

§ 3º Na hipótese do § 2º, se houver trânsito em julgado da decisão, a execução será 
definitiva.

§ 4º A liquidação e o cumprimento da decisão que julgar parcialmente o mérito pode-
rão ser processados em autos suplementares, a requerimento da parte ou a critério do juiz.

§ 5º A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumen-
to.” (destaquei)

É inquestionável, pois, que, na regência do vigente Código de 
Processo Civil, há possibilidade de acertamento parcial do mérito, seja 
em relação a um dos pedidos cumulados, seja em relação a parte de 
pedido. Consequentemente, é possível exigir-se o cumprimento daquilo 
que, no acertamento parcial, alcançou a devida estabilização.

Note-se que os artigos 1.002, 1.008, 1.013 e 1.034 do Código de 
Processo Civil, consagrando a impugnabilidade parcial dos atos 
decisórios, bem assim a teoria dos capítulos da sentença (há muito 
defendida por inúmeros processualistas de destaque), estabelecem:

“Art. 1.002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte.
(…)
Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no 

que tiver sido objeto de recurso.
(…)
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.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas 
um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir 
desde logo o mérito quando:

(…)
Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal 

Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito.
Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fun-

damento, devolve-se ao tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos para a 
solução do capítulo impugnado.

(…)” (sem destaques no original)

As decisões judiciais, como se vê, são passíveis de impugnação 
parcial. Admitido claramente pelo Código de Processo Civil o 
julgamento parcial de mérito, cujo cumprimento, uma vez formada a 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018 225

coisa julgada, pode ser imediatamente reclamado definitivamente, não 
há por que deixar de extrair a conclusão de que a impugnação parcial 
da decisão de mérito, quando aparta claramente capítulos que não estão 
sendo objetados, conduz, de igual maneira, ao acertamento definitivo 
do quanto não questionado no recurso. Não há razão, pois, para negar 
definitividade à decisão que claramente não foi objeto de impugnação 
pela via recursal apropriada.

Não por outra razão o artigo 523 contempla a possibilidade de 
cumprimento definitivo da decisão que reconhece a exigibilidade de 
obrigação de pagar quantia certa, mesmo que diga respeito apenas a 
parcela do que é pretendido no processo:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no 
caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á 
a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo 
de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de 
multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários 
previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, 
mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” (destaquei)

No que se refere especificamente ao cumprimento de sentença 
que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa 
pela Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, coerente com a 
linha mestra que o dirige, contempla a definitividade na hipótese de 
inexistência de impugnação:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, 
por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos 
próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
II – ilegitimidade de parte;
III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
IV – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;
V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;
VI – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 

compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado 
da sentença.

§ 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.
§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia supe-

rior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende 
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correto, sob pena de não conhecimento da arguição.
§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:
I – expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em 

favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal;
II – por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 
2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 
oficial mais próxima da residência do exequente.

§ 4º Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, 
desde logo, objeto de cumprimento.

(…)”

É oportuno registrar que a Primeira Turma do Supremo Tribunal 
Federal, apreciando recurso extraordinário (RE 666.589) interposto 
contra a decisão proferida pela Corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso 
Especial-EREsp 404.777/DF (que, em conjunto com outras decisões, 
serviu de base para a Súmula 401 do STJ), considerou, em julgamento 
unânime, que o entendimento externado (nos referidos EREsp) 
estava em desarmonia com a melhor doutrina sobre o tema e com a 
jurisprudência da Corte Maior (“Súmula 354 – Em caso de embargos 
infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que 
não houve divergência na votação”), encerrando violação à garantia 
da coisa julgada, prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta da 
República.

Segue a ementa do precedente do Supremo Tribunal Federal:
“COISA JULGADA – ENVERGADURA.
A coisa julgada possui envergadura constitucional.
COISA JULGADA – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – CAPÍTULOS AUTÔNO-

MOS.
Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por 

meio de recurso, surgindo, ante o fenômeno, o termo inicial do biênio decadencial para a 
propositura da rescisória.” (RE 666.589, relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, 
julgado em 25.03.2014, acórdão eletrônico, DJe-106, divulg. 02.06.2014, public. 03.06.2014)

Do voto condutor do Ministro Marco Aurélio de Mello colhe-se o 
seguinte excerto, que aprecia com propriedade o tema:

“Consoante observa Cândido Rangel Dinamarco, o direito positivo brasileiro permite a 
configuração de capítulos ‘do decisório, quer todos de mérito, quer heterogêneos’, cada qual 
revelando uma ‘unidade elementar autônoma, no sentido de que cada um deles expressa 
uma deliberação específica’ que ‘resulta da verificação de pressupostos próprios’ (DINA-
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MARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 35).
A divisão deve ter em vista o pronunciamento em si, delimitado pelos pedidos, não 

pelos fundamentos. Assim, os capítulos constam, seguindo os artigos 458, inciso III, e 469 
do Código de Processo Civil, na parte dispositiva da sentença. Ainda que envolvida deci-
são formalmente unitária, esta pode ser materialmente plural, presentes partes cindíveis do 
dispositivo, cada uma, segundo Humberto Theodoro Júnior, ‘contendo solução para questão 
autônoma em face das demais’. Consoante o processualista:

‘É longa e consolidada a tradição de nosso direito processual civil segundo a qual 
as partes do julgado que resolvem questões autônomas formam de per si sentenças que 
ostentam vida própria, podendo cada qual ser mantida ou reformada sem prejuízo para as 
demais.’ (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. v. I. 52. 
ed. 2011. p. 744)

A possibilidade apontada é reflexo da correlação existente entre o pedido – a demanda – e 
a sentença. A pleitos cumulados, destacáveis, suscetíveis de diferentes prestações jurisdicio-
nais, correspondem capítulos autônomos da sentença ou do acórdão (CARNEIRO, Athos 
Gusmão. Ação rescisória, biênio decadencial e recurso parcial. Revista de Processo, São 
Paulo, a. 22, n. 88, 1997. p. 233). Daí não ser incomum à unidade instrumental da decisão 
corresponder uma complexidade substancial.

A circunstância de haver capítulos dos pronunciamentos repercute, necessariamente, so-
bre a determinação do objeto possível dos recursos, seja quanto ao conteúdo, seja no tocante 
ao legitimado recursal. Unidades autônomas de pedidos implicam capítulos diferentes que 
condicionam, objetiva ou subjetivamente, e sem prejuízo do princípio da unicidade recur-
sal, as vias de impugnação disponibilizadas pelo sistema normativo processual – recursos 
parciais ou interpostos por ambos os litigantes em face do mesmo ato judicial formalmente 
considerado. O caso concreto descreve muito bem o fenômeno – a cláusula do acórdão 
relativa aos danos emergentes foi desafiada por especial do Banco Central, a alusiva aos 
lucros cessantes, atacada por recurso da PEBB Corretora de Valores. Pressupostos diversos 
questionados mediante recursos interpostos por partes adversas em razão de fragmentos 
autônomos do mesmo acórdão.

Essa distinção provoca reflexos no cumprimento do ato – que pode ser realizado de 
modo independente –, assim como – e esta é a questão central deste processo – no trânsito 
em julgado, que se mostra passível de ocorrer em momentos separados, presentes os capí-
tulos autônomos da decisão. Conforme Dinamarco, ‘podem variar, em relação aos diversos 
capítulos de uma só sentença, os momentos em que cada um deles passa em julgado’. 
Segundo esclarece:

‘Essa variação tanto pode ocorrer entre capítulos da mesma natureza (todos de mérito, 
todos contendo a negativa do julgamento do mérito), como em relação a capítulos hetero-
gêneos [...]; pode também ocorrer em caso de capítulos favoráveis a uma das partes, em 
convívio na mesma sentença com capítulos desfavoráveis, ou mesmo quando todos eles são 
favoráveis a uma só das partes.’ (DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de sentença. 
5. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 118)

Essa possibilidade, consoante Athos Gusmão, é uma ‘decorrência lógica’ de assumir-
se a teoria dos capítulos autônomos como correta – capítulos diferentes, correspondendo 
a demandas diversas, podem transitar em julgado em momentos distintos (CARNEIRO, 
Athos Gusmão. Ação rescisória, biênio decadencial e recurso parcial. Revista de Processo, 
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São Paulo, a. 22, n. 88, 1997. p. 233).
É nesse sentido o entendimento do Supremo, como ficou decidido na Décima Primeira 

Questão de Ordem na Ação Penal nº 470/MG, relator Ministro Joaquim Barbosa, julgada 
em 13 de novembro de 2013, Diário da Justiça de 19 de fevereiro de 2014. Na ocasião, o 
Tribunal, por unanimidade, concluiu pela executoriedade imediata dos capítulos autônomos 
do acórdão condenatório, declarando o respectivo trânsito em julgado, excluídos aqueles 
objeto de embargos infringentes. Nessa parte, o acórdão foi assim resumido:

‘[...]
2. Sempre que a sentença decide pedidos autônomos, ela gera a formação de capítulos 

também autônomos, que são juridicamente cindíveis. O julgamento da demanda integrada 
por mais de uma pretensão exige um ato judicial múltiplo de procedência ou improcedência 
dos pedidos. Doutrina.

4. (sic) No direito processual penal, o julgamento múltiplo ocorre em razão da diversi-
dade dos fatos típicos imputados e das regras próprias ao concurso material de crimes, em 
que se exige sentença de estrutura complexa, com condenações múltiplas.

5. É plena a autonomia dos capítulos, a independência da prova e a especificidade das 
penas impostas aos condenados para cada um dos crimes pelos quais estão sendo processados.

6. O trânsito em julgado refere-se à condenação, e não ao processo. A coisa julgada 
material é a qualidade conferida pela Constituição Federal e pela lei à sentença/acórdão 
que põe fim a determinada lide, o que ocorre com o esgotamento de todas as possibilidades 
recursais quanto a uma determinada condenação, e não quanto ao conjunto de condenações 
de um processo. No mesmo sentido, o artigo 467 do Código de Processo Civil e o artigo 105 
da Lei de Execuções Penais. Esse entendimento já se encontra de longa data sedimentado 
nesta Corte, nos termos das Súmulas 354 e 514 do Supremo Tribunal Federal.

7. A interposição de embargos infringentes com relação a um dos crimes praticados não 
relativiza nem aniquila a eficácia da coisa julgada material relativamente às condenações 
pelos demais crimes praticados em concurso de delitos, que formam capítulos autônomos do 
acórdão. Descabe transformar a parte irrecorrível da sentença em um simples texto judicial, 
retirando-lhe temporariamente a força executiva até que seja finalizado outro julgamento, 
que, inclusive, em nada lhe afetará.’

Em voto, fiz ver:
‘Presidente, a rigor, a rigor, o Ministério Público poderia ajuizar tantas ações penais 

quantos os acusados e os crimes praticados. Então, indago: ter-se-ia que aguardar a preclu-
são maior de cada pronunciamento condenatório nesses diversos processos? Não, não se 
teria. Optou o Ministério Público pela cumulação subjetiva e objetiva, ajuizando, portanto, 
a ação contra os diversos partícipes dos delitos que teriam sido cometidos, e consideradas, 
também, as diversas práticas. Por ficção jurídica, passamos a ter, no mesmo processo, várias 
ações, levando em conta os réus e os crimes imputados. Não há a menor dúvida de que o 
acórdão do Supremo possui capítulos, como apontou Vossa Excelência, distintos, autôno-
mos, e, evidentemente – trouxe o Ministro Teori Zavascki o argumento –, quanto àqueles 
não impugnados, começou a correr o prazo prescricional da pretensão executória, a teor do 
disposto no Código Penal. Presidente, não tenho a menor dúvida de que os capítulos não 
impugnados podem ser acionados em termos – já que a culpa está selada – de execução 
da pena. Agora, o mesmo não ocorre, presentes situações em que ainda há pendência de 
embargos infringentes a serem apreciados por Vossa Excelência [...].’
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Relativas a processo penal, em que envolvida pretensão estatal em face da liberdade do 
acusado, as premissas e as conclusões acima explicitadas são ainda mais pertinentes em se 
tratando de lide civil. O Supremo admite, há muitos anos, a coisa julgada progressiva ante 
a recorribilidade parcial também no processo civil. É o que consta do verbete nº 354 da 
Súmula, segundo o qual, ‘em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte 
da decisão embargada em que não houve divergência na votação’. Assim, conforme a 
jurisprudência do Tribunal, a coisa julgada, reconhecida na Carta como cláusula pétrea no 
inciso XXXVI do artigo 5º, constitui aquela, material, que pode ocorrer de forma progressiva 
quando fragmentada a sentença em partes autônomas.”

É verdade que o entendimento do Supremo Tribunal Federal em certa 
medida ficou prejudicado pelo advento do vigente Código de Processo 
Civil, o qual, em seus artigos 966 e 975, estabeleceu:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
I – se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção 

do juiz;
II – for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;
III – resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, 

ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;
IV – ofender a coisa julgada;
V – violar manifestamente norma jurídica;
VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou 

venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;
VII – obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência 

ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento 
favorável;

VIII – for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando 

considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, 
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2º Nas hipóteses previstas nos incisos do caput, será rescindível a decisão transitada 
em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I – nova propositura da demanda; ou
II – admissibilidade do recurso correspondente.
§ 3º A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.
(…)” (destaquei)
“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em 

julgado da última decisão proferida no processo.
§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se 

refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que 
não houver expediente forense.

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de 
descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito 
em julgado da última decisão proferida no processo.
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§ 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para 
o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir 
do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.” (destaquei)

Vê-se que, com o objetivo de sepultar as dúvidas que pairavam 
acerca do termo inicial do prazo para a propositura de ação rescisória, 
e, também, para conferir mais tempo para a parte postular a rescisão, o 
novo CPC optou pela unicidade de termo inicial para o questionamento, 
via ação rescisória, de todos os capítulos objeto de decisão na sentença.

Ocorre que o prazo para a propositura de rescisória não se confunde 
com o momento em que se caracteriza o trânsito em julgado. O Código 
de Processo Civil, volta-se a frisar, permite decisão parcial de mérito 
e prevê que, havendo, quanto a essa decisão, trânsito em julgado, a 
execução será definitiva (art. 356). O prazo para a rescisória, agora, ao 
contrário do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 
666.589, restou definido no novo CPC de forma una (o que poderia 
ser feito, pois o prazo para a propositura da rescisória não detém status 
constitucional).

Não obstante a inovação legislativa, o quanto exposto no julgamento 
do RE 666.589 no que toca à possibilidade de trânsito em julgado parcial, 
fragmentado ou progressivo continua válido e, agora, conta com apoio 
expresso no Código de Processo Civil. Note-se que a discussão acerca 
de coisa julgada tem estatura constitucional (art. 5º, inciso XXXVI, da 
CF), e não por outra razão sobre ela o Supremo Tribunal Federal se 
manifestou, de modo que, afirmada pela referida Corte a possibilidade 
de formação da coisa julgada por capítulos, é recomendável a 
observância desse entendimento, ainda que prejudicado esteja no que 
toca à definição do prazo para a propositura da rescisória.

Nessa linha, admitida a formação parcial de coisa julgada no processo, 
seja em relação a algum dos pedidos cumulados, seja em relação a parte 
de algum pedido, não há razão para recusar, até porque inquestionável 
a possibilidade de impugnação parcial de atos decisórios, a formação 
parcial de coisa julgada em razão da não interposição de recurso em 
relação a parte da sentença. Ressalve-se aqui, evidentemente, nas 
instâncias ordinárias, a eventual necessidade de observância do reexame 
necessário, o qual inviabilizará coisa julgada parcial no primeiro grau de 
jurisdição. Nos tribunais de apelação, de todo modo, não se cogitando, 
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a partir da respectiva manifestação, de recurso de ofício, tudo o quanto 
não impugnado resta coberto pelo manto da coisa julgada.

A coisa julgada não se forma pelo fato de ser, ou não, possível interpor 
algum recurso no processo, ainda que referente a questão dissociada 
do que não foi impugnado; muito menos pela certificação efetuada por 
servidor ou sistema informatizado. A formação da coisa julgada decorre 
do não uso ou do exaurimento dos meios de impugnação (incluídas as 
vias recursais), de modo a conduzir à impossibilidade lógica e fática de 
reversão do quanto decidido, ainda que se trate de acertamento parcial 
de mérito.

Conquanto não se possa afirmar a existência de entendimento 
favorável do Superior Tribunal de Justiça ao que foi exposto, naquela 
Corte são encontrados precedentes que, mesmo sob a égide do Código 
de Processo Civil anterior, já defendiam a possibilidade de formação de 
coisa julgada parcial. Segue exemplo:

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. PARTES AUTÔNOMAS. EXECUÇÃO DEFI-
NITIVA OU PROVISÓRIA.

I – O recurso ordinário, desde que em ataque a decisão com partes autônomas, não 
impede o trânsito em julgado da parte do decisum que não foi impugnada, sendo, pois, 
cabível a execução definitiva quanto ao pedido irrecorrido (art. 587 do CPC).

II – Recurso interposto, também, pelo dissídio interpretativo, mas que não traz qualquer 
decisão para confronto.

Recurso especial não conhecido.” (REsp 409.033/MT, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta 
Turma, julgado em 18.04.2002, DJ 06.05.2002, p. 308)

Registro que, tratando de caso semelhante, esta Turma, em precedente 
de minha relatoria, ainda que sem aprofundamento da discussão, já se 
manifestou, em certa medida, favorável à formação de coisa julgada 
parcial:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE 
PRECATÓRIO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR INCONTRO-
VERSO. POSSIBILIDADE.

Não há razão para suspender toda a execução, pois não há óbice para seu prosseguimento 
quanto ao valor principal incontroverso, observando-se, por ora, a incidência da TR, a contar 
de 30.06.2009 até a data da inscrição em precatório/RPV, para fins de correção monetária.” 
(TRF4, Agravo de Instrumento nº 5027891-97.2016.404.0000, 3ª Turma, Des. Federal 
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, por unanimidade, juntado aos autos em 02.09.2016)

A formação de coisa julgada parcial, obviamente, deve ser vista com 
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cautelas, seja pela necessidade de definir os limites objetivos da decisão 
estabilizada – o que nem sempre é simples –, seja porque muitas vezes 
pode haver relação de prejudicialidade entre o tema objeto do recurso e 
aquele que não foi expressamente impugnado mediante recurso próprio. 
Vicissitudes relacionadas à interpretação do julgado, entrementes, 
porque próprias ao processo e ao Direito (cuja existência se justifica 
em grande parte justamente pela ausência de certeza jurídica), não se 
podem antepor à realização da Justiça.

A propósito, o que atenta contra a Justiça e, consequentemente, 
contra o Direito é o protraimento indevido de demandas judiciais, as 
quais muitas vezes tramitam durante anos no Judiciário em razão de 
discussões ancilares, inviabilizando a entrega, ainda que parcial, daquilo 
a que a parte tem direito, inclusive com reconhecimento expresso 
manifestado em título judicial.

Servem de exemplo os milhares de processos nos quais, reconhecidos 
direitos aos autores, aguarda-se definição apenas do índice de correção 
monetária aplicável para a atualização dos créditos. Considerando 
a disciplina atualmente estabelecida pelo Código de Processo Civil, 
não há como se negar àqueles que tenham reconhecido um direito a 
possibilidade de exigi-lo, ainda que sem o montante representado pelo 
que de fato ainda é controverso no feito (como simples diferenças de 
correção monetária).

Resta agora apreciar o caso em apreço.
In casu, restou reconhecido à servidora, ora exequente, nos termos 

da r. sentença de fls. 222-229 (evento 8 – SENT37),
“(…) o direito ao enquadramento no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Adminis-

trativos em Educação – PCCTAE, a partir de maio de 2009, com base no art. 329 da Lei 
nº 11.907/2009; bem como condenar a União ao pagamento das diferenças remuneratórias 
decorrentes, desde maio de 2009, com reflexo nas demais parcelas remuneratórias (como 
décimo terceiro, sem incluir férias, por ser a autora inativa), tudo com correção pelo IP-
CA-E e, a partir da Lei nº 11.960/2009, com correção e juros da poupança, nos termos da 
fundamentação.”

A União interpôs recursos especial e extraordinário (evento 12), 
postulando a reforma parcial do acórdão, em pretensão voltada única 
e exclusivamente à consagração dos critérios de atualização e juros 
previstos na Lei nº 11.960/2009. Não questiona a União o direito 
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material reconhecido à requerente.
Não se justifica que, em relação àquilo que não foi objeto de 

impugnação no recurso, fique a autora privada de receber o que já lhe foi 
reconhecido, apenas porque pendem recursos especial e extraordinário 
nos quais se discute sobre diferenças de correção monetária e juros 
(que não estão sendo exigidas no cumprimento de sentença). O direito 
da autora foi reconhecido. Pendem recursos às instâncias superiores 
apenas acerca de critérios de atualização do crédito, os quais, como 
milhares de outros casos similares, estão aguardando manifestação em 
repercussão geral.

Assim, deve ser provida a apelação, para que o cumprimento de 
sentença tenha prosseguimento, haja vista a formação de coisa julgada 
parcial.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017267-34.2013.4.04.7100/RS

Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal Hermes Siedler da Conceição Júnior

Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Ministério Público Federal

Apelados: Os mesmos

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Hermes Siedler da Conceição Júnior: 
Trata-se de apelações interpostas pelo Ministério Público Federal 
(evento 18 dos autos originários) e pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social (evento 20 dos autos originários) contra sentença proferida em 
ação civil pública ajuizada com o fito de que o INSS (evento 1 dos autos 
originários):
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“c.1) se abstenha de fixar idade mínima para fins de reconhecimento de tempo de ser-
viço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, 
admitindo, para comprovação de seu exercício, os mesmos meios probatórios postos à 
disposição dos demais segurados;

c.2) altere seus regulamentos internos para adequá-los ao comando sentencial;
c.3) comunique às suas gerências executivas e agências da Previdência Social a neces-

sidade de fazer observar a obrigação estabelecida na sentença.”

Na sentença (evento 24), o mm. juízo a quo julgou parcialmente 
procedente o pedido formulado, nos seguintes termos:

“(...) ANTE O EXPOSTO, rejeitando todas as preliminares suscitadas, JULGO PAR-
CIALMENTE PROCEDENTE a presente ação civil pública, apenas para o fim de reconhecer 
a ilegalidade da exigência constante no artigo 76 da IN nº 45/2010 – INSS, ora revogado, 
condenando o INSS a se abster de exigir em seus regulamentos internos, para comprovação 
de tempo de serviço/contribuição em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, 
da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles oportunizados nas 
demais situações, especialmente restringindo tal prova a documentos em nome do próprio 
menor e contemporâneos ao exercício da atividade.”

Em suas razões de apelação, o Ministério Público Federal sustentou, 
em síntese, que: (a) a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXXIII, 
assegura o direito trabalhista à proibição do trabalho do menor, todavia 
não veda o reconhecimento do tempo de serviço ou contribuição na 
hipótese da ocorrência indesejada de trabalho infantojuvenil; (b) o não 
reconhecimento, por parte do INSS, da atividade desempenhada por 
conta de limite etário fixado por norma de natureza trabalhista fere os 
princípios constitucionais da universalidade, da legalidade estrita – e 
o próprio art. 11 da Lei 8.213/91 –, da proteção geral do trabalhador, 
da justiça social e do direito adquirido; (c) não pode o trabalhador ser 
punido duplamente: uma vez com a perda de sua infância em razão do 
trabalho e outra com o não reconhecimento desse trabalho pelo INSS, 
que o faz sem qualquer fundamento jurídico, de modo prejudicial 
ao trabalhador; (d) a jurisprudência dos tribunais superiores vem 
reconhecendo o tempo de serviço constituído mesmo em idade anterior 
aos 12 anos; (e) nenhum ilícito será estimulado com a procedência da 
presente demanda, já que não decorre da lógica essa conclusão, sendo 
fato irrefutável que o INSS não quer é reconhecer o direito advindo do 
trabalho que foi prestado precocemente; (f) a autarquia previdenciária 
possui todos os meios necessários para fins de verificar se o segurado 
exerceu atividades abrangidas pela Previdência Social, de modo que 
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não é competência exclusiva do Poder Judiciário aferir a existência, ou 
não, de labor anterior ao limite etário mínimo.

A autarquia previdenciária, por sua vez, sustentou, em resumo, a 
ausência de interesse de agir por parte do Ministério Público Federal, 
uma vez que a parcial procedência da ação civil pública fundou-se em 
discussão sobre entendimento administrativo que já havia sido alterado 
oficialmente. Esclareceu que, no ano de 2013, revogou – por meio da IN 
nº 70/2013 – o disposto no art. 76 da IN nº 45/2010, não havendo mais, 
portanto, qualquer distinção entre a forma de comprovação do trabalho 
dos menores e dos maiores de idade para fins previdenciários. Por fim, 
argumentou que a eficácia da sentença proferida deve ficar restrita aos 
limites da competência territorial do órgão prolator, nos termos do art. 
16 da Lei nº 7.347/1985.

Com contrarrazões de ambas as partes (eventos 24 e 25 dos autos 
originários).

Abriu-se vista ao Ministério Público Federal para, na condição 
de custos legis, apresentar parecer, em que opinou pelo provimento 
da apelação do Parquet e pelo desprovimento do apelo do Instituto 
Nacional do Seguro Social.

Iniciado o julgamento na sessão da Turma no dia 24.02.2016 
(sequência 1.596, p. DE 10.02.2016), achei por bem, após refletir 
sobre a sustentação oral do Ministério Público Federal, suspender o 
julgamento.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Hermes Siedler da Conceição Júnior: 
Preliminarmente, com relação à legitimidade ativa do Ministério 
Público Federal para ajuizar uma ação civil pública com o objeto da 
presente, vale repisar a fundamentação da sentença, de sorte a ficar bem 
consolidada tal importante condição da ação, questão de ordem pública, 
tanto que examinável ex officio:

“O art. 1º da lei que trata da ACP estabelece quais direitos podem ser tutelados pela ação 
civil pública, nele inexistindo previsão de tutela de interesses individuais homogêneos, mas 
apenas de direitos coletivos ou difusos. A doutrina especializada, mesmo antes da edição da 
Lei nº 8.078/90, já conceituava as três modalidades de direitos transindividuais – difusos, 
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coletivos e individuais homogêneos.
O Código do Consumidor, em seu art. 81, parágrafo único, incisos I, II e III, todavia, 

definiu legalmente os interesses transindividuais, nos seguintes termos, verbis:
‘Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transin-

dividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas 
por circunstâncias de fato;

II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de 
pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes 
de origem comum.’

Inicialmente, deve-se ressaltar que os interesses difusos e coletivos, em face de uma 
característica própria, somente ensejam a defesa coletiva. O interesse individual homo-
gêneo, porém, poderá ser tutelado por meio do próprio interessado, desde que atendidas 
as condições da ação, sobretudo, a legitimidade de parte, com a consequência de que, se 
optar pela defesa individual, somente a ele aproveitará a coisa julgada no que diz respeito 
à imutabilidade dos efeitos do provimento postulado.

Nesse aspecto, tenho por descabida a alegação, entendendo, aliás, que a disponibilidade 
dos interesses individuais postos em discussão na presente ação não determina, de imediato, 
a impossibilidade de ajuizamento da ação coletiva e a falta de legitimação do MPF. Da 
mesma forma, entendo por presentes os pressupostos de legitimação ativa e o cabimento da 
ação civil pública, como, aliás, reconhecido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no 
julgamento da Apelação em Ação Civil Pública nº 2002.71.00.052182-7, cujos argumentos, 
da lavra do eminente relator, Desembargador Federal Dirceu de Almeida Soares, peço vênia 
para adotar como razões de decidir, a fim de evitar tautologia, transcrevendo-os abaixo:

‘Não se debatem, contudo, na presente demanda, interesses difusos, cujos titulares são 
indetermináveis, nem coletivos, afetos a titulares indeterminados, mas determináveis, sendo, 
em ambos os casos, indivisível o objeto. Cuida-se, sim, de proteção de interesses indivi-
duais, visto que os seus titulares – os consumidores de energia elétrica – são perfeitamente 
identificáveis, assim como o seu objeto – inexigibilidade dos adicionais tarifários –, que, 
embora de origem comum, é divisível, de modo que a ação judicial poderia perfeitamente 
ser exercida individualmente pelas pessoas interessadas. Todavia, a legislação protetiva dos 
direitos coletivos avançou também no sentido de proteger os direitos individuais, quando 
possível e necessário considerá-los homogeneamente: são, segundo a doutrina, designados 
como acidentalmente coletivos, para o fim de possibilitar a proteção coletiva deles.

Nesse contexto, a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil pública 
de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, incluiu, em seu art. 21, com 
a redação dada pela Lei nº 8.078/90, como passíveis de proteção por meio de ação civil 
pública, os interesses ou direitos individuais homogêneos. Ademais, a Lei Complementar 
nº 75, de 20 de maio de 1993, prescreve, dentre as competências do Ministério Público da 
União, a promoção do inquérito civil e da ação civil pública para a proteção de interesses 
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individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos (art. 6º, VII, d).
Conquanto no caso em tela se trate de ação civil pública veiculando pretensão jungida a 

direito individual (inexigibilidade de adicionais sobre a tarifa de energia elétrica), é evidente 
a homogeneidade diante da identidade dos milhares de interesses individuais afetados, bem 
como inegável a necessidade de tratá-los em conjunto, em face da dimensão coletiva e da 
natureza dos interesses a serem protegidos; dessa forma, não há como negar, data venia aos 
que entendem diversamente, a legitimidade do Parquet para a presente demanda, já que, 
como se viu, tal atribuição é ínsita às suas funções institucionais, lastreadas constitucional 
e legalmente.

Conforme sustentou o Desembargador Federal Teori Zavascki, hoje Ministro do Superior 
Tribunal de Justiça, no artigo ‘O Ministério Público e a defesa de direitos individuais homo-
gêneos’ (separata da Revista de Informação Legislativa nº 117/173), ‘há certos interesses 
individuais – de pessoas privadas e de pessoas públicas – que, quando visualizados em seu 
conjunto, em forma coletiva e impessoal, têm a força de transcender a esfera de interesses 
puramente individuais e passar a representar, mais do que a soma de interesses dos respec-
tivos titulares, verdadeiros interesses da comunidade como um todo’. (...) Portanto, não é 
qualquer interesse individual que repousa sob a égide da ação coletiva, mas só aquele que 
tenha cunho social, ocasião em que será perfeitamente justificada a atuação ministerial.’

A jurisprudência dos pretórios, aliás, finda por se pacificar no sentido da plena legitima-
ção ativa do ente ministerial para a propositura de ações atinentes a benefícios previdenci-
ários, limitando-nos a transcrever abaixo precedentes do STF e do STJ, verbis:

‘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 MI-
NISTÉRIO 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, destina-
da a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada coletividade (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 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 re-
partições públicas. Doutrina. Precedentes.’ (Supremo Tribunal Federal; 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, Ementa VOL-02330-04, PP-00811)

‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE RELEVÂNCIA SOCIAL. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA SEU AJUIZAMENTO 
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RECONHECIDA.
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.’ (Supremo Tribunal Federal; 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, Ement. VOL-02597-02, PP-00185)

‘AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM 
DEFESA DE DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMI-
DADE ATIVA.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal já se mani-
festou sobre o assunto e pacificou o entendimento no sentido de reconhecer a legitimidade 
do Ministério Público Federal para a propositura de ação civil pública na defesa de direitos 
de natureza previdenciária.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (Superior Tribunal de Justiça, AgRg 
no REsp 986.053/RS, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 
16.10.2012, DJe 19.10.2012)

Rejeito, pois, a preliminar.”

Também no que toca ao instrumento processual utilizado pelo Parquet 
Federal para deduzir a pretensão coletiva, é curial, por qualificadamente 
elucidativo, aproveitar o respectivo excerto do ato sentencial:

“INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA – MERO EXERCÍCIO REGU-
LAR DE DIREITO DA PARTE DEMANDADA

De outra banda, a pretensão manifestada pelo INSS, no sentido de que o não reconheci-
mento de labor exercido sem observância do limite etário mínimo é mero exercício legítimo 
do seu direito, não pode ser acolhida como impedimento à presente ação civil pública. Tudo 
porque, de início, a caracterização do alegado dano imposto aos beneficiários – segurados 
da Previdência – como exercício do direito do INSS é questão que impõe a análise de 
fundo da questão, ou seja, diretamente ligada ao mérito. Assim também, a apreciação feita 
em sede de preliminar não pode desbordar da precisa consideração sobre as alegações da 
parte-autora, razão pela qual o fundamental é que esta repute existente um dano moral ou 
patrimonial a ser objeto de proteção pela ação coletiva, como, aliás, expressamente exposto 
pela DPU na petição inicial. Se tal dano efetivamente existe, se tem tal natureza jurídica, 
se é lícito ou ilícito e se é exercício regular de direito ou não, são questões inerentes ao 
mérito, que provavelmente determinarão a procedência ou não do feito, mas não impedirão 
sua propositura e seu julgamento.

Rejeito, portanto, a suscitada inadequação da ação civil pública.”

Tollitur quaestio, passa-se a analisar as apelações, iniciando-se pela 
do INSS.

Nesse passo, atinentemente à questão (condição da ação) do interesse 
de agir ou processual, não merece reparo a sentença no ponto, pelo que 
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se transcreve, para evitar tautologia, o seguinte excerto:
“Em que pese o extenso arrazoado efetuado pela autarquia a legitimar sua pretensão de 

acolhimento da ausência de interesse de agir – o qual me parece, com a devida vênia, mais 
adequado ao próprio mérito da pretensão –, não vejo como acolher a preliminar.

Isso porque o aspecto mais relevante ali invocado em relação ao interesse processual diz 
respeito à alteração de entendimento da autarquia no tocante às implicações previdenciárias 
decorrentes do exercício laboral anterior àquele limite etário mínimo, consubstanciadas 
inclusive na Nota 76/2013.

Em que pese efetivamente constitua aquela nota importante avanço no posiciona-
mento do INSS sobre a questão, não torna ela despicienda a tutela jurisdicional pleiteada, 
porquanto não acolhe a totalidade dos pedidos formulados pelo MPF. Isso porque apenas 
admite aquela nota que, uma vez reconhecida na esfera trabalhista a relação de emprego do 
menor de 16 anos, possa a autarquia considerá-lo segurado e outorgar efeitos de proteção 
previdenciária em relação a ele, permanecendo – não bastasse a já referida necessidade 
prévia de reconhecimento trabalhista – a não admitir a proteção para as demais situações 
de exercício laboral por menor de 16 anos, referidas na contestação como externadas de 
forma voluntária. Não bastasse isso, restaria ainda a questão referente à documentação e às 
formalidades exigidas para a comprovação de tal labor, o que evidencia a permanência da 
necessidade de deliberação e, por consequência, a existência do interesse de agir.”

Com efeito, não há falar em contrariedade ao art. 267, VI, do CPC 
ante o fato de o INSS ter alterado o art. 76 da IN 45/2010 (em que 
exigida a comprovação mediante documento contemporâneo em 
“nome do próprio segurado”) em 2013, por meio da IN 70/2013, pois 
atualmente vigora a IN 77/2015, a qual orienta que:

“Art. 166. Não serão computados como tempo de contribuição, para fins de benefícios 
no RGPS, os períodos:

[...]
V – exercidos com idade inferior à prevista na Constituição Federal, salvo as exceções 

previstas em lei e observado o § 1º do art. 7º;”
“Art. 7º Observadas as formas de filiação dispostas nos arts. 8º, 13, 17, 20 e 39 a 41, 

deverão ser consideradas as situações abaixo:
[...]
§ 1º O limite mínimo de idade para ingresso no RGPS do segurado obrigatório que 

exerce atividade urbana ou rural, do facultativo e do segurado especial é o seguinte:
I – até 14 de março de 1967, véspera da vigência da Constituição Federal de 1967, 

quatorze anos;
II – de 15 de março de 1967, data da vigência da Constituição Federal de 1967, a 4 de 

outubro de 1988, véspera da promulgação da Constituição Federal de 1988, doze anos;
III – a partir de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal de 

1988, a 15 de dezembro de 1998, véspera da vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 
1998, quatorze anos, exceto para menor aprendiz, que conta com o limite de doze anos, por 
força do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; e
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IV – a partir de 16 de dezembro de 1998, data da vigência da Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998, dezesseis anos, exceto para menor aprendiz, que é de quatorze anos, por 
força do art. 1º da referida emenda, que alterou o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988.”

Conforme demonstrado, o INSS persiste não admitindo como tempo 
de serviço aquele exercido com idade inferior à prevista na Constituição 
Federal, salvo as exceções previstas em lei e observada a norma vigente 
na época da prestação do serviço.

Com relação à abrangência da eficácia da sentença/acórdão proferida, 
pugnando o INSS que se restrinja aos limites da competência territorial do 
órgão prolator, nos termos do art. 16 da Lei 7.347/1985, a jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça remansou no sentido de que a limitação 
territorial da eficácia da sentença prolatada em ação coletiva, prevista 
no art. 2º-A da Lei 9.494/1997, deve ser interpretada em sintonia com 
os preceitos contidos no Código de Defesa do Consumidor, consoante 
disposto no art. 21 da Lei da Ação Civil Pública. Confira-se:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CON-
TROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12ª 
VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF 
NA AÇÃO CIVIL COLETIVA Nº 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). 
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VE-
RÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE 
OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂN-
CIA À COISA JULGADA.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo 
Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na Ação 
Civil Coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de 
diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos 
em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente 
a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de 
sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito 
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no 
Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa – também 
por força da coisa julgada –, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros asso-
ciativos do Idec, para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na 
Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição 
Especial Judiciária de Brasília/DF.

2. Recurso especial não provido.” (REsp 1.391.198/RS, rel. Ministro Luis Felipe Salo-
mão, Segunda Seção, julgado em 13.08.2014, DJe 02.09.2014)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL 
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO 
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COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO DE ÂMBITO LOCAL NA CAPITAL DO 
ESTADO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS SUBSTI-
TUÍDOS DOMICILIADOS NA CAPITAL DO ESTADO. ÂMBITO DA COMPETÊNCIA 
TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR DE ORDEM REGIONAL. INTERPRETAÇÃO 
DO ART. 2º-A DA LEI Nº 9.494/97 EM HARMONIA COM O DISPOSTO NO ART. 93, 
II, DO CDC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A limitação territorial da eficácia da sentença prolatada em ação coletiva, prevista no 
art. 2º-A da Lei 9.494/1997, deve ser interpretada em sintonia com os preceitos contidos 
no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no art. 21 da Lei da Ação Civil 
Pública. Precedente: AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1.424.442/DF, rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20.03.2014, DJe 28.03.2014.

2. In casu, tendo em vista que a ação foi ajuizada na Seção Judiciária do Estado de Mi-
nas Gerais e que o sindicato autor representa a categoria em todo o estado, a sentença deve 
favorecer todos os seus filiados, e não apenas aqueles que residem na capital Belo Horizonte.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 557.995/MG, rel. Mi-
nistro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07.04.2015, DJe 14.04.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCES-
SUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA COLETIVO. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUB-
JETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. 
IMPROPRIEDADE.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.243.887/
PR, processado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, analisando a 
questão da competência territorial para julgar a execução individual do título judicial em 
ação civil pública, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica 
proferida em ação civil coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário, 
porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, 
mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (relator Ministro Luis Felipe 
Salomão, DJe de 12.12.2011).

2. Seguindo aquela orientação, os efeitos da sentença proferida em mandado de segurança 
coletivo impetrado pela Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas 
da Caixa Econômica Federal – Fenacef não estão limitados a lindes geográficos, mas aos 
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido.

3. Esse é o entendimento pacífico das turmas da Primeira Seção, de que são exemplos 
os seguintes julgados: AgRg no AREsp nº 302.062/DF, relator Ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho, DJe 19.05.2014, e AgRg no AREsp nº 322.064/DF, relator Ministro Humberto 
Martins, DJe 14.06.2013.

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 471.288/DF, rel. Ministra Marga 
Tessler (juíza federal convocada do TRF 4ª Região), Primeira Turma, julgado em 17.03.2015, 
DJe 24.03.2015)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO POSTAL. ECT. LITISCONSÓRCIO. UNIÃO. 
NÃO OCORRÊNCIA. ENTREGAS INDIVIDUALIZADAS DE OBJETOS DE CORRES-
PONDÊNCIAS EM CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, RESIDENCIAIS 
OU COMERCIAIS. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. ALÍNEA C. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018242

1. No que se prende à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa 
a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial decidiu, em sede de recurso repetitivo, 
que ‘os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos 
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre 
a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 
472 e 474, CPC, e 93 e 103, CDC)’ (REsp 1.243.887/PR, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 
Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJ 12.12.2011).

2. Desse modo, os efeitos do acórdão em discussão nos presentes autos são erga omnes, 
abrangendo todas as pessoas enquadráveis na situação fático-jurídica descrita no julgado, 
independentemente da competência do órgão prolator. Não fosse assim, haveria graves 
limitações à extensão e às potencialidades da ação civil pública, o que não se pode admitir.

3. Com relação à alínea c do permissivo constitucional, observa-se que o recurso especial 
não logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial, porquanto coligiu precedentes superados 
pelo aludido recurso representativo da controvérsia.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 601.989/SC, rel. 
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10.03.2015, DJe 18.03.2015)

Logo, in casu, deve ser mantida, pela aplicação conjunta dos arts. 
16 da Lei 7.347/85 e 103 da Lei 8.078/90, a abrangência nacional da 
eficácia.

Quanto ao apelo do Ministério Público Federal, tenho, ao melhor 
refletindo sobre tema tão dilemático e momentoso, por caber um parcial 
reparo à qualificada e razoável manifestação do mm. juízo a quo no 
pertinente ao aproveitamento do trabalho laborado por crianças com 
idade inferior a 14 anos (trabalho com relação empregatícia), o qual, 
a despeito disso, reproduzo para situar com inteireza a dimensão da 
discussão, bem como para aproveitar, no que cabível, como razões de 
decidir, verbis:

“Mérito recursal
Passo, portanto, a apreciar o mérito da pretensão formulada.
Tenho que o pedido, por sua própria complexidade e abrangência, assim como ante 

os termos da argumentação tecida pelo INSS em sua resposta, impõe sejam deliberadas 
individualmente as seguintes questões:

– possibilidade de fixação de idade mínima para o cômputo como tempo de serviço/
contribuição do trabalho/atividade profissional;

– afastamento da idade mínima apenas quando se tratar de atividade exercida de modo 
involuntário ou quando presentes as características da relação de emprego, permanecendo 
a vedação em outras situações; e

– condições e prova exigida administrativamente pelo INSS para autorizar o reconheci-
mento do tempo de serviço/contribuição abaixo do limite etário fixado constitucionalmente.

Passo, pois, à análise.
Inicialmente, é mister analisar a evolução do trato constitucional acerca do limite etário 
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mínimo para o trabalho do menor de idade. Assim, a Constituição Federal de 1946 expres-
samente vedava o trabalho de menores de quatorze anos, nos seguintes termos:

‘Art. 157. A legislação do trabalho obedecerá aos seguintes preceitos, além de outros 
que visem à melhoria da condição dos trabalhadores:

(...)
IX – proibição de trabalho a menores de quatorze anos; em indústrias insalubres, a 

mulheres e a menores de dezoito anos; e de trabalho noturno a menores de dezoito anos, 
respeitadas, em qualquer caso, as condições estabelecidas em lei e as exceções admitidas 
pelo juiz competente;’

Posteriormente, em atitude que ensejou a quase unanimidade da crítica doutrinária e 
na contramão da tendência do mundo moderno no sentido do aumento da idade mínima 
para ingresso dos menores na população economicamente ativa, a Constituição Federal 
de 1967, no inciso X do artigo 158, reduziu a idade mínima para doze anos, contrariando, 
igualmente, as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Da mesma forma, o inciso 
X do artigo 165 da Constituição Federal de 1967, na redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 01/69, verbis:

‘Art. 165. A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de 
outros que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social:

(...)
X – proibição de trabalho, em indústrias insalubres, a mulheres e a menores de dezoito 

anos, de trabalho noturno a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
doze anos;’

Promulgada a Constituição Federal de 1988, o dispositivo que disciplinou tal vedação 
ao trabalho de menores acabou tendo majorada a idade mínima, restabelecendo-se os 14 
(quatorze) anos, restando assim redigido:

‘Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:

(...)
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito 

anos e de qualquer trabalho aos menores de quatorze anos, salvo na condição de aprendiz;’
Finalmente, a Emenda Constitucional nº 20/98 fixou a idade mínima de trabalho dos 

menores, à exceção dos aprendizes, aos 16 (dezesseis) anos, verbis:
‘Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social:
(...)
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e 

de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos;’

A questão enseja, inequivocamente, uma multiplicidade de posicionamentos jurídicos e 
sociológicos distintos, conforme as premissas seguidas e, sobretudo, os inúmeros princípios 
e dispositivos legais incluídos. Este juízo, ainda que sujeito à imposição de pechas como 
ortodoxia ou ultrapassado na evolução da argumentação jurídica, prima por tentar expor 
coerência no conjunto de sua atividade jurisdicional, valorando adequadamente princípios, 
mas sem que estes levem à minoração da relevância de preceitos legislativos, sobretudo 
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quando de cunho constitucional! Embora reconheça que o próprio INSS findou por relati-
vizar os efeitos da proibição do trabalho abaixo dos limites etários mínimos estabelecidos 
na Constituição Federal, não vejo como acolher o pleito ministerial, sobretudo nos extensos 
termos em que veiculado.

Com efeito, a pretensão de admitir o reconhecimento para fins previdenciários de todo 
e qualquer labor exercido por crianças ou adolescentes, independentemente da idade, não 
pode ser acolhida, em minha convicção. Tenho que inexiste norma de conteúdo e rele-
vância superior à constitucional, sendo ela, espaço de produção legislativa do constituinte 
originário ou derivado, a apropriada seara para estabelecimento de absoluta proibição do 
trabalho do menor! Admitir que, à luz da EC nº 20/98, o menor de dezesseis anos exerça 
atividade profissional, exceto como aprendiz, desde os quatorze anos, significa pôr por 
terra o significado da vedação e o seu intuito. A título de exemplo, ainda que atualmente 
se admita para o tempo de labor rural em regime de economia familiar o limite mínimo de 
12 anos, considero que tal se faz possível para situações de exercício sob a égide constitu-
cional que tinha tal idade como mínima, ou seja, anteriormente a 1988, a fim de que, ante 
eventual colisão com a idade estabelecida no artigo 11 da Lei nº 8.213/91, fosse priorizado 
o limite constitucional. Assim, para segurados que pretendem o reconhecimento do tempo 
laborado entre os 12 e os 14 anos de idade, p. ex., desde que esse biênio tenha ocorrido 
antes da promulgação da CF de 1988, tenho por admissível a pretensão, porém, a partir da 
‘Constituição Cidadã’, não mais se faz possível tal excepcionalidade.

Não desconheço que esse entendimento leva ao sedutor argumento de que se estaria 
utilizando norma que visa à proteção do menor para, em última análise, prejudicá-lo ainda 
mais, na medida em que retirada a proteção previdenciária.

No entanto, a questão não se mostra tão simplória como tal linha de raciocínio parece 
determinar. Inicialmente, peço vênia para ponderar que o arrazoado no sentido de que, ainda 
que seja o Brasil um dos mais eficientes países a atuar no combate para a erradicação do 
trabalho infantil, a total erradicação demandaria, mantidos os atuais níveis de diminuição, 
mais de um quarto de século, e que, por conseguinte, seria necessário disciplinar e autori-
zar o cômputo desse labor me parece adotar solução diversa daquela devida. Isso porque, 
havendo reconhecida e expressa vedação ao trabalho infantil, assim como atividades e 
políticas públicas destinadas a sua erradicação, passar a – de modo geral e irrestrito, com 
conteúdo normativo como pleiteado neste feito – admitir que este produzisse efeitos inclu-
sive previdenciários poderia acarretar o efeito inverso do pretendido, refreando, isto sim, 
as atividades de combate ao trabalho infantil (já que ao menos passaria a ter uma maior 
proteção legal no aspecto individual), e não contribuindo para sua extinção! Tenho que o 
adequado é manter não apenas a vedação existente como incrementar, sempre, a fiscalização 
e a repressão a tal prática, sem descuidar de, agindo especificamente nos casos concretos 
dos indivíduos prejudicados por tal chaga, pleitear a devida reparação civil, indenização 
trabalhista, proteção previdenciária e tutela penal.

Admitir que seja retirado dos atos administrativos do INSS o limite etário mínimo para 
reconhecimento de labor implicaria não apenas desconsiderar os expressos termos da lei e 
da Constituição como, em outra visão, abortar vedação àquela consideração de atividade 
vedada pela Carta Magna, implicando, na prática, sua liberação para fins previdenciários. 
Desconsiderando-se a diversidade absoluta de conteúdo e requisitos de configuração das 
relações jurídicas trabalhista e previdenciária, tenho que a liberação da consideração daquele 
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trabalho exercido anteriormente aos 16 anos implicaria, como aliás bem notado na vasta 
argumentação tecida na Nota nº 76/2013/DIVCONS/CGMBEN/PFE-INSS/PGF/AGU, 
transferir para o INSS a necessidade de, em suas rotinas administrativas, apreciar questão 
absolutamente distinta da relação previdenciária, porquanto necessário seria que viesse a 
analisar a caracterização, p. ex., de vínculo empregatício e subordinação efetiva em períodos 
anteriores ao de limite etário mínimo para o voluntário exercício de atividade profissional.

O tema em apreço permite extensas discussões e debates, a tanto bastando a análise 
da extensão da inicial (20 folhas) e da contestação (45 páginas), sendo evidente que não 
abordarei aqui todos os aspectos que possuem alguma relevância ou a própria totalidade dos 
questionamentos necessários. No entanto, como já referido, tenho que a questão fundamental 
para impedir o acolhimento do pleito consiste justamente na sua intenção de generalidade 
e inespecificidade, ou seja, na ideia de que, sendo retirados dos atos administrativos do 
INSS os preceitos que impedem a filiação previdenciária anteriormente à idade fixada na 
Constituição para o trabalho, poderia esta ser acolhida na via administrativa.

Considero que, existindo o exercício de trabalho em situação de desconformidade com 
o limite etário mínimo (hoje de 16 anos), cabe ao Judiciário (trabalhista, no caso de relação 
de emprego, ou a própria Justiça Federal, em situações de autônomo ou rural em economia 
familiar) aferir tal caracterização e, uma vez firmado o exercício laboral, ainda que em 
idade vedada pela Constituição, daí retirar a devida e necessária integração ao RGPS e à 
proteção previdenciária, mas sempre tendo em conta a apreciação individualizada do caso, 
até para, em função da coisa julgada, superar aquela vedação laboral do mínimo etário!

Sendo assim, tenho por inviável o acolhimento do pleito formulado sob a primeira 
parte do enunciado do pedido ‘c.1’ (se abstenha de fixar idade mínima para fins de reco-
nhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades descritas 
no art. 11 da Lei 8.213/91).

De outro giro, quanto à alegação do INSS no sentido de que somente as situações por 
ele referidas como de violação involuntária à vedação etária (trabalho com autêntica relação 
de emprego/subordinação) poderiam ser objeto de consideração para fins de cômputo como 
tempo de serviço/contribuição, tenho que, uma vez firmada a premissa acima, de que não há 
como aplicar regra de conteúdo geral e abstrato como normatização da questão, determinando 
que os casos sejam apreciados individualizadamente, restaria prejudicada. Embora tenha 
por relevante a distinção, por exemplo, do menor de idade que exerce função de empregado, 
com vínculo de subordinação, e do menor que auxilia/trabalha com a família, em regime 
de economia familiar, no âmbito rural, assim como daquele que porventura é considerado 
sócio de empresa ou passa a exercer função assemelhada a alguma daquelas hoje previstas 
como contribuinte individual, não vejo como, de imediato e com caráter geral, excluir a 
possibilidade de consideração, também, dessas atividades profissionais. Com efeito, ainda 
que compartilhe da preocupação autárquica quanto ao maior grau de voluntariedade no 
exercício profissional de menor de idade que venha, p. ex., a exercer atividade autônoma, 
empresarial ou de auxílio a familiares, assim como daqueles que em regime de economia 
familiar laboram, não vejo como apenas por isso retirar, de modo generalista como pretendia 
a autarquia, a possibilidade de consideração do tempo, sendo que, no caso de contribuinte 
individual, parece-me, até por justiça, que o mínimo exigível seria a indenização do tempo 
pretérito. Assim, caso na apreciação individual a ser efetuada no âmbito dos devidos pro-
cessos judiciais ou mesmo na esfera administrativa venha a ser firmado o efetivo exercício 
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de atividade profissional anteriormente aos 16 anos, considero que a apreciação sobre, a 
partir de então, ser considerado aquele exercício como apto a produzir efeitos também na 
esfera previdenciária (momento em que exsurgirá, s.m.j., a questão da voluntariedade) deve 
também ser efetuada individualizadamente, porquanto é certo que não se poderia deter-
minar de modo genérico que, p. ex., em todas as situações de exercício como contribuinte 
individual por menor de 16 anos havia a efetiva possibilidade de este optar por laborar ou 
não enquanto menor. Portanto, não vejo como aplicar a restrição pretendida pelo INSS.”

Nesta Corte, no julgamento do Reexame Necessário Cível 
nº 5030368-40.2014.404.9999 (6ª Turma, juntado aos autos em 
11.06.2015), o relator, Des. Federal Celso Kipper, assim se pronunciou 
acerca da questão ora em liça, verbis:

“Também se discute, na presente ação, sobre a possibilidade de ser reconhecido, para 
fins de aposentadoria, tempo de serviço referente à atividade rural em regime de economia 
familiar exercida por menor com idade inferior a catorze anos.

O reconhecimento do tempo de serviço rural em regime de economia familiar deu-se 
somente a partir da edição da Lei 8.213/91, que, em seu art. 11, inciso VII e parágrafo 
primeiro, assim dispõe:

‘Art. 11 – São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
(...)
VII – como segurado especial: o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário ru-

rais, o garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, 
individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual 
de terceiros, bem como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 
14 (quatorze) anos ou a eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o 
grupo familiar respectivo.

§ 1º Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 
membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em condições de 
mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados. (...)’

A mesma Lei nº 8.213/91, em seu art. 55, § 2º, possibilita que o tempo de serviço 
do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de sua vigência, seja computado 
independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para 
efeito de carência. E é desse tempo de serviço – anterior ao início da vigência da Lei nº 
8.213/91 – que se trata aqui.

Pois bem, o art. 11, inc. VII, da Lei nº 8.213/91, acima transcrito, estabelece a idade 
mínima de 14 anos para que o trabalhador rural em regime de economia familiar possa ser 
considerado segurado especial da Previdência Social. A idade de 14 anos não é aleatória. 
A toda evidência, o legislador procurou coerência com a idade mínima permitida para o 
exercício de atividade laboral segundo a norma constitucional vigente no momento da edição 
da lei supramencionada. A lógica foi a seguinte: se o art. 7º, inc. XXXIII, da Constituição 
Federal de 1988, em sua versão original, proibia qualquer trabalho a menores de quatorze 
anos, salvo na condição de aprendiz, deveria essa idade ser considerada limite mínimo para 
a obtenção da condição de segurado especial e, em consequência, para o reconhecimento 
do tempo de serviço rural.
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Desde já é preciso dizer que tal lógica não pode prevalecer para períodos anteriores 
à proibição de trabalho para menores de quatorze anos de idade. Assim, sob a égide das 
Constituições Federais de 1967 e 1969, proibia-se o trabalho a quem contasse menos de 
12 anos de idade. Ora, em tal período deveria ser reconhecido para fins previdenciários, 
pelo menos, o trabalho rural desempenhado a partir dos 12 anos de idade. Aliás, é essa a 
interpretação dada à Lei nº 8.213/91 pelo próprio INSS no âmbito administrativo, como 
se vê da Ordem de Serviço INSS/DSS 623, de 19 de maio de 1999 (DOU de 08.07.1999):

‘2 – DO LIMITE DE IDADE PARA INGRESSO NO RGPS
2.1 – O limite mínimo para ingresso na Previdência Social dos segurados que exercem 

atividade urbana ou rural é o seguinte:
a) até 28.02.67 = 14 anos;
b) de 01.03.67 a 04.10.88 = 12 anos;
c) de 05.10.88 a 15.12.98 = 14 anos, sendo permitida a filiação de menor aprendiz a 

partir de 12 anos;
d) a partir de 16.12.98 = 16 anos, exceto para o menor aprendiz, que é de 14 anos.’
Procurei demonstrar que a idade mínima considerada pela Lei nº 8.213/91 para possi-

bilitar que o trabalhador rural em regime de economia familiar seja considerado segurado 
especial está intimamente ligada com a idade mínima constitucionalmente prevista para o 
exercício de qualquer trabalho. Mas não é só. Na verdade, desde há muito tempo, tem-se 
considerado pelos tribunais pátrios, inclusive o Supremo Tribunal Federal, que não podem 
ser prejudicados em seus direitos trabalhistas e previdenciários os menores de idade que 
exerçam efetivamente atividade laboral, ainda que contrariamente à Constituição e à lei, 
no tocante à idade mínima permitida para o referido trabalho. O limite mínimo de idade 
para que alguém possa trabalhar é garantia constitucional em prol do menor, vale dizer, 
norma protetiva do menor norteadora da legislação trabalhista e previdenciária. A mesma 
norma editada para proteger o menor não pode, no entanto, prejudicá-lo naqueles casos 
em que, não obstante a proibição constitucional, efetivamente trabalhou.

Nesse sentido, em matéria previdenciária, precedente do Supremo Tribunal Federal, 
sob o regime constitucional anterior:

‘ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATÓRIO ESTABELECIDO NO 
ART. 165, XVI, DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM 
AFRONTA À PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE 
DOZE ANOS.

Menor de doze anos que prestava serviços a um empregador, sob a dependência deste, 
e mediante salário. Tendo sofrido o acidente de trabalho, faz jus ao seguro próprio. Não 
obsta ao benefício a regra do art. 165, X, da Carta da República, que foi inscrita na lista das 
garantias dos trabalhadores em proveito destes, não em seu detrimento.

Recursos extraordinários conhecidos e providos.’ (STF, RE 104.654-6/SP, 2ª Turma, 
rel. Min. Francisco Rezek, julgado unânime em 11.03.86, DJ 25.04.86, p. 6.514)

Do voto do ilustre ministro relator, extraio um parágrafo que resume o fundamento 
daquela decisão:

‘Está claro, ainda, que a regra do inciso X do mesmo dispositivo constitucional – proi-
bindo qualquer trabalho ao menor de doze anos – foi inscrita na lista das garantias dos 
trabalhadores em proveito destes, e não em seu detrimento. Não me parece, assim, razoável 
o entendimento da origem, que invoca justamente uma norma voltada para a melhoria da 
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condição social do trabalhador, e faz dela a premissa de uma conclusão que contraria o 
interesse de seu beneficiário, como que a prover nova espécie de ilustração para a secular 
ironia ‘summum jus, summa injuria’.’

Vê-se, pois, que o STF alarga ainda mais a interpretação acima deduzida. Já não se trata 
de limitar os efeitos de natureza previdenciária àquelas atividades desempenhadas segundo 
a idade constitucionalmente permitida, considerando-se a Constituição vigente à época do 
efetivo exercício laboral, mas de estender aqueles efeitos mesmo se o exercício do trabalho 
tenha se dado contra expressa proibição constitucional, relativa à idade mínima para tal.

Tal entendimento vem também evidenciado no precedente de que colho a ementa a 
seguir:

‘1. Agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. 
Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei nº 8.213. Possibilidade. Precedentes. 3. 
Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97 da CF/88. Improcedente. Impossibilidade 
de declaração de efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos tra-
balhistas. Tratamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França 
e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão 
do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 
105.794, 2ª T., rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., rel. Francisco Rezek, 
DJ 25.04.86. 5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.’ (Agravo de Instrumento 
nº 529.694-1/RS, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11.03.2005)

Existe outro fundamento relevante para o reconhecimento de efeitos previdenciários 
àquele que, embora conte com idade inferior à mínima permitida para o exercício de qual-
quer trabalho, efetivamente o desempenhe. Trata-se de um argumento que diz respeito ao seu 
contrário, ou seja, à hipótese de não reconhecimento daqueles efeitos, e pode ser resumido 
assim: a vida e o direito, nesse caso, seriam muito cruéis para o menor, criança ainda, 
pois, além de ter sido obrigado ao trabalho em tenra idade – sem se valer da proteção da 
família e do Estado –, ainda não teria considerado tal trabalho para fins previdenciários, 
resultando, na prática, uma dupla punição.

Com base em tais fundamentos, o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, 
reconhecendo para fins previdenciários o tempo de serviço rural desempenhado antes dos 
quatorze anos de idade, como se constata, apenas a título de exemplo, das decisões assim 
ementadas:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. RURÍCO-
LA. MENOR DE 12 ANOS. LEI Nº 8.213/91, ART. 11, INCISO VII. PRECEDENTES. 
SÚMULA 07/STJ.

1 – Demonstrado o exercício da atividade rural do menor de doze anos, em regime 
de economia familiar, o tempo de serviço é de ser reconhecido para fins previdenciários, 
porquanto as normas que proíbem o trabalho do menor foram editadas para protegê-lo, e 
não para prejudicá-lo. Precedentes.

2 – Recurso especial conhecido.’ (STJ, RE 331.568/RS, Sexta Turma, rel. Min. Fernando 
Gonçalves, julgado unânime em 23.10.2001, DJ 12.11.2001)

‘PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ESPECIAL – RECONHECIMENTO DE TEMPO 
DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR AOS 14 ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE 
– NORMA CONSTITUCIONAL DE CARÁTER PROTECIONISTA – IMPOSSIBILI-
DADE DE RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO TRABALHADOR – DIVERGÊNCIA 
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JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA – ART. 255 E PARÁGRAFOS DO RISTJ.
– Desde que comprovada atividade rural por menor de 12 (doze) anos de idade, impõe-

se o seu reconhecimento para fins previdenciários. Precedentes.
– A simples transcrição de ementas não é suficiente para caracterizar o dissídio juris-

prudencial apto a ensejar a abertura da via especial, devendo ser mencionadas e expostas as 
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, bem como juntadas 
certidões ou cópias integrais dos julgados paradigmas.

– Inteligência do art. 255 e seus parágrafos do RISTJ.
– Precedentes desta Corte.
– Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.’ (STJ, RE 396.338/RS, 

Quinta Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado unânime em 02.04.2002, DJ 22.04.2002)
‘PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. NOTAS 

FISCAIS EM NOME DO PAI. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. CÔMPUTO DE ATIVI-
DADE RURAL EXERCIDA ANTES DE COMPLETAR QUATORZE ANOS DE IDADE 
EM REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. POSSIBILIDADE. ALUNO-APRENDIZ. 
ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL.

I – As notas fiscais de produtor rural, em nome do pai do autor, constituem início razo-
ável de prova material, a completar a prova testemunhal, para comprovação de atividade 
rural em regime de economia familiar.

II – Deve-se considerar o período de atividade rural do menor de 12 (doze) anos, para 
fins previdenciários, desde que devidamente comprovado, pois a proteção conferida ao 
menor não pode agora servir para prejudicá-lo.

III – O tempo de atividade como aluno-aprendiz é contado para fins de aposentadoria 
previdenciária.

IV – Recurso conhecido e provido.’ (STJ, RE 382.085, Quinta Turma, rel. Min. Gilson 
Dipp, julgado unânime em 06.06.2002, DJ 01.07.2002)”

Diante de tal manifestação do insigne Desembargador Federal 
Celso Kipper, louvando-se em julgados tanto do Superior Tribunal 
de Justiça como do Supremo Tribunal Federal, estou convencido de 
que, conquanto não seja o caso de acolhimento do pleito ministerial 
nos extensos termos em que veiculado, é de justiça o reconhecimento 
do trabalho (uma vez comprovado, evidentemente) do menor de 12 
anos, mas até o limite de idade de 9 anos, porquanto aquém disso não 
há como ignorar que a compleição, a força física não permite que se 
equipare, com vistas aos efeitos previdenciários, o “trabalho” ao de 
um adolescente, pois, a rigor, não se afigura razoável considerar que 
haveria, como de mister, uma satisfatória contribuição econômico-
financeira para o orçamento familiar de modo a caracterizar o esforço 
como indispensável à subsistência dos demais membros da família, em 
condições de mútua dependência.

Nessa perspectiva, relativamente aos menores de 12 e maiores de 
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9 anos de idade, é irrecusável e insofismável o argumento de que a 
proibição do trabalho ao menor foi estabelecida em seu benefício, e não 
em seu prejuízo.

É cediço que a questão suscita e enseja, inequivocamente, uma 
multiplicidade de posicionamentos jurídicos e sociológicos distintos, 
conforme as premissas seguidas e, sobretudo, os inúmeros princípios e 
dispositivos legais incluídos. Porém, acima de tudo tem de prevalecer 
o fato; e é inegável que, objetivamente, há trabalho de menores de 12 
anos no Brasil, país com uma das maiores concentrações de renda do 
mundo por conta também de indigna e bárbara exploração do trabalho 
infantil, sendo, pois, inadmissível ignorar tal realidade em detrimento 
dos explorados. Com certeza não foi por outros motivos que o INSS 
relativizou os efeitos da proibição do trabalho abaixo dos limites etários 
mínimos estabelecidos na Constituição Federal.

Cumpre ponderar que não se está aqui desconsiderando a relevância 
da finalidade da legislação constitucional e infraconstitucional no sentido 
de coibir o trabalho infantil, e sim cumprindo a função jurisdicional 
de realizar a justiça no caso concreto; o juiz não pode descolar-se da 
realidade, aferrando-se apenas e tão somente a um ideário objeto de um 
arcabouço teórico elaborado sobre os mais louváveis princípios em prol 
da melhoria e da evolução da humanidade.

Em abono, transcrevo a respectiva ementa dos seguintes julgados do 
Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTAGEM DE TEMPO 
PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. TRABALHO 
RURAL E URBANO. TEMPO DE ATIVIDADE QUANDO MENOR DE QUATORZE 
ANOS. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE FORMA 
INTEGRAL. SÚMULA Nº 279 DO STF. 1. A aposentadoria por tempo de serviço pode 
ser integrada pela contagem de tempo laborado quando o trabalhador menor de idade não 
tenha completado quatorze anos. Precedentes: AI 529.694, 2ª Turma, rel. Min. Gilmar 
Mendes, DJ de 11.03.05, e RE 104.654, 2ª Turma, rel. Min. Francisco Rezek, DJ 25.04.86. 
2. In casu, o acórdão considerou como início da contagem do tempo para concessão do 
benefício a data de 01.01.60, quando o recorrido tinha apenas 09 (nove) anos de idade. [...] 
Sem razão a recorrente. [...] No mérito, quanto à impossibilidade de contagem de tempo de 
serviço para aposentação do trabalhador com menos de 14 (quatorze) anos de idade, há de 
se levar em conta a natureza da norma que estabeleceu tal vedação. O art. 157, IX, da CF/46 
possuía a seguinte redação: ‘Art. 157 – A legislação do trabalho e a da previdência social 
obedecerão aos seguintes preceitos, além de outros que visem à melhoria da condição dos 
trabalhadores: (...) IX – proibição de trabalho a menores de quatorze anos; em indústrias 
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insalubres, a mulheres e a menores de dezoito anos; e de trabalho noturno a menores de 
dezoito anos, respeitadas, em qualquer caso, as condições estabelecidas em lei e as admi-
tidas pelo juiz competente’. Da simples leitura do dispositivo, percebe-se que o objetivo 
do constituinte da época era instituir proteção para as crianças à exposição extemporânea 
ao trabalho, ou seja, a regra foi erigida em proveito desses trabalhadores, não podendo ser 
utilizada agora para tolher seus direitos. Dessa forma, mesmo que tenha sido vedado, na 
teoria, o trabalho infantil, se este ocorreu no mundo dos fatos, não há como sustentar que 
uma norma constitucional que lhe conferia benefícios seja utilizada em seu prejuízo. [...] 
Nesse passo, confira-se parte do voto do e. Min. Francisco Rezek no julgamento do RE 
104.654, 2ª Turma, DJ de 25.04.86: ‘Está claro, ainda, que a regra do inciso X do mesmo 
dispositivo constitucional – proibindo qualquer trabalho ao menor de doze anos – foi inscrita 
na lista das garantias dos trabalhadores em proveito destes, e não em seu detrimento. Não 
me parece, assim, razoável o entendimento da origem, que invoca justamente uma norma 
voltada para a melhoria da condição social do trabalhador, e faz dela a premissa de uma 
conclusão que contraria o interesse de seu beneficiário, como que a prover nova espécie 
de ilustração para a secular ironia summum jus, summa injuria.’ [...] Ex Positis, NEGO 
PROVIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2011.” (RE 
633.797, relator(a) Min. Luiz Fux, julgado em 08.04.2011, publicado em DJe-079, divulg. 
28.04.11, public. 29.04.11)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA. ATIVIDADE RURAL. 
CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR MENOR DE 14 ANOS DE 
IDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUI-
MENTO. [...] DECIDO. [...] A pretensão recursal é de que seja afastada, para a concessão 
da aposentadoria requerida, a contagem do tempo de serviço prestado pela agravada 
entre 10 e 14 anos. Todavia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se 
no sentido de que esse período deve ser considerado. Confira-se, a propósito, o seguinte 
julgado: ‘EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Trabalhador rural 
ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de serviço. Art. 11, VII, da Lei 
nº 8.213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação aos arts. 5º, XXXVI; e 97 da 
CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de efeitos retroativos para o caso de 
declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tratamento similar na doutrina do direito 
comparado: México, Alemanha, França e Itália. Norma de garantia do trabalhador que não se 
interpreta em seu detrimento. Acórdão do STJ em conformidade com a jurisprudência desta 
Corte. 4. Precedentes citados: AgRAI 105.794, 2ª T., rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e 
RE 104.654, 2ª T., rel. Francisco Rezek, DJ 25.04.86. 5. Agravo regimental a que se nega 
provimento’ (AI 476.950-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 11.03.2005). Nesse sentido, 
em caso análogo, decidi o Recurso Extraordinário nº 439.764, DJ 29.04.2008, trânsito em 
julgado em 23.05.2008. [...] 8. Pelo exposto, nego seguimento a este agravo (art. 557, caput, 
do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal). Publique-se. Brasília, 16 de setembro de 2008.” (AI 502.246, relator(a) Min. Cár-
men Lúcia, julgado em 16.09.08, publicado em DJe-184, divulg. 29.09.08, public. 30.09.08)

Louvando-se em tais precedentes, o Ministro (atualmente aposentado) 
Joaquim Barbosa assim solveu o AI 811.280 (DJe-163 divulg. 17.08.12, 
public. 20.08.12):
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“DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento de decisão que inadmitiu recurso extra-
ordinário (art. 102, III, a) interposto de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal 
da 3º Região, [...]. O INSS recorre alegando a impossibilidade de contagem de tempo rural 
anterior aos 12 anos de idade. Sustenta ainda violação do disposto no art. 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal e nos arts. 3º e 9º da EC 20/98. Aduz que, na data da referida emen-
da, o ora recorrido não reunia os requisitos exigidos para a obtenção da aposentadoria, 
devendo ser observadas as respectivas regras de transição. Decido. O recurso não merece 
prosperar. [...] Ademais, esta Corte firmou o entendimento de que a norma protetiva do 
trabalhador deve ser interpretada em seu favor, e não em seu detrimento. É o que se extrai 
do julgamento do AI 529.694, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 11.03.2005 [...]. No mesmo 
sentido: RE 537.040 (rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 09.08.2011); RE 597.930 (rel. Min. 
Ricardo Lewandowski, DJe de 25.05.2011); e RE 455.241 (rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
DJ de 08.06.2006). Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido. Do exposto, nego 
seguimento ao agravo. Publique-se. Brasília, 2 de agosto de 2012.”

No Superior Tribunal de Justiça, a orientação é no mesmo sentido, 
sendo interessante citar a seguinte ementa por sintetizar o arrazoado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. 
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR MENOR DE 14 ANOS. 
POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE SEGURADO ANTERIOR À LEI Nº 8.213/91. IR-
RELEVÂNCIA. CONTRIBUIÇÃO RELATIVAMENTE AO PERÍODO DE ATIVIDADE 
RURAL. DESNECESSIDADE.

– Ainda que mereça todo o repúdio o trabalho exercido por crianças menores de 14 
anos de idade, ignorar tal realidade, ou entender que esse período não deverá ser averbado 
por falta de previsão legal, esbarra no alcance pretendido pela lei. Ao estabelecer o limite 
mínimo de 14 anos, o legislador o fez em benefício do menor, visando a sua proteção, não 
em seu prejuízo, razão pela qual o período de trabalho prestado antes dos 14 anos deverá 
ser computado como tempo de serviço para fins previdenciários.

– ‘A ausência da qualidade de segurado não inviabiliza o exercício do direito à conta-
gem do tempo de serviço, porque não se confundem o direito ao benefício previdenciário, 
ele mesmo, e o direito à contagem, à conversão e à averbação de tempo de serviço, que é 
de natureza subjetiva, enquanto relativo à realização de fato continuado, constitutivo de 
requisito à aquisição de direitos subjetivos outros, estatutários ou previdenciários, de que é 
instrumental’ (EDcl no REsp nº 409.986/RS, relator Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta 
Turma, DJ 24.03.2003, p. 295).

[...]”

Aqui nesta Casa, merece referência o seguinte julgado:
“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES URBA-
NAS. EXAME GRAFOSCÓPICO. PROVA TESTEMUNHAL. TRABALHO DESEM-
PENHADO PELOS FILHOS NA EMPRESA DOS PAIS. RECONHECIMENTO PARA 
FINS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE SALÁRIO. IRRELEVÂNCIA. Comprovada 
a atividade laboral por início de prova material confortado por prova testemunhal uníssona, 
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é irrelevante para o direito previdenciário que o trabalho tenha sido prestado de filho para 
pai, também, por óbvio, sob pena de punir-se duplamente o obreiro, a ausência de salário. 
‘Vão longe, felizmente, os tempos de antanho, em que o pater familias tinha poderes de 
vida e morte sobre a esposa e os filhos. O Direito hodierno tem aversão pela exploração do 
trabalho infantil, e não faz diferença entre a empresa do pai ou a empresa de terceiro, para 
enquadramento nas normas de proteção ao trabalhador. É impossível utilizar em detrimento 
do obreiro o argumento de que inexiste salário; se houve trabalho escravo, não se pode 
punir o trabalhador uma vez mais, negando-se-lhe a proteção previdenciária’.” (Embargos 
Infringentes na AC 2000.04.01.013289-2/RS, relator Des. Federal Paulo Afonso Brum 
Vaz, DJ 19.12.03)

Relativamente às formas e aos meios de comprovação, deve ser 
mantida a sentença por seus judiciosos fundamentos, in verbis:

“Por fim, tenho que mister se faz seja apreciada a questão acerca da comprovação do 
exercício das atividades e dos meios probatórios admitidos pelo INSS a respeito, sobre-
tudo tendo em conta que hoje, inclusive com conteúdo normativo, já admite a autarquia a 
consideração de períodos trabalhados com vínculo de subordinação/emprego a partir dos 
12 anos de idade.

E, nesse aspecto, tenho que a pretensão merece acolhida!
A prescrição do artigo 76 da IN 45/2010 do INSS, no sentido de que o exercício de 

atividade sujeita à filiação obrigatória a partir dos 12 anos de idade somente se faz possível 
mediante apresentação de documento contemporâneo e expedido no próprio nome do segura-
do, parece desbordar não apenas da razoabilidade como da lógica do sistema como um todo.

Com efeito, enquanto para os demais segurados, já com idades superiores aos 16 anos de 
idade, admite a autarquia a prova inclusive com testemunhas e, na ausência de documentação 
contemporânea ou em nome próprio do segurado, permite a suplementação com pesquisa 
externa, justificação administrativa e outros meios probatórios, procede diversamente e com 
rigor muito superior para aquele que, justamente pela irregularidade na prestação laboral 
e pela tenra idade, teria maior dificuldade para possuir documento em tais situações de 
contemporaneidade e próprio nome!

Desse modo, tenho por descabida a eventual rejeição em caráter absoluto de documentos 
tão somente pelo fato de não estarem expedidos em nome daquela pessoa que deles preten-
de se beneficiar. Isso porque, independentemente da previsão da IN 45, a norma legal, de 
caráter evidentemente superior, não faz tamanha restrição quanto aos meios probatórios, 
bastando a tanto apreciar o artigo 106 da Lei nº 8.213/91 ao disciplinar a prova da atividade 
rural ou, de modo mais abrangente ainda, o § 3º do artigo 55 e o artigo 108 da mesma lei, 
que assim disciplinam a questão:

‘§ 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante 
justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito 
quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 
testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 
disposto no Regulamento.’

‘Art. 108. Mediante justificação processada perante a Previdência Social, observado o 
disposto no § 3º do art. 55 e na forma estabelecida no Regulamento, poderá ser suprida a 
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falta de documento ou provado ato do interesse de beneficiário ou empresa, salvo no que 
se refere a registro público.’

Não bastasse a ausência de previsão legal a autorizar tamanha restrição nos meios 
probatórios admitidos para tal situação, cabe considerar que, no aspecto prático, os docu-
mentos que o INSS pretende ver emitidos em nome de cada um dos segurados nunca seriam 
efetivamente emitidos, na dura realidade da vida do trabalho infantil. Isso porque não há 
como se pretender que determinada pessoa que faça uso do trabalho irregular e proibido 
de menores de idade vá legitimar e publicizar tal relação com os registros documentais e 
contábeis respectivos, até por ser descabido o uso de tal mão de obra.

Por fim, cabe apreciar as restrições impostas pelo INSS à eficácia probatória de do-
cumentos – caso existentes, porquanto, como já referido, é de extrema e rara existência a 
comprovação documental de trabalho infantil – que pretendem comprovar fatos ou situações 
jurídicas que teriam ocorrido anteriormente a sua expedição, e não de forma contemporânea. 
Ocorre que, regra geral, aqueles documentos gozam de presunção de veracidade, inexis-
tindo razão lógica e fundamento explícito a ensejar a desconfiança por parte da autarquia 
previdenciária quanto à seriedade de seu conteúdo para, pura e simplesmente pelo fato 
de ter sido emitido após o fato que pretende comprovar, não ser admitido. É claro que a 
situação pessoal e peculiar de cada caso enseja a apreciação sobre a razoabilidade do lapso 
temporal entre a expedição do documento apresentado e os fatos que se pretende compro-
var, mas não se justifica, de modo absoluto e maniqueísta, seja rejeitada a consideração 
de documento posterior à época do fato tendo por fundamento apenas essa diversidade. 
Evidentemente, também não se pode pretender que sejam plenamente admitidos quaisquer 
documentos emitidos após a época dos fatos cujo objeto de prova é de sua natureza, sendo 
mister que sejam apreciados e valorados adequadamente, mas retirando-se, de todo modo, 
a rejeição geral e prévia nos termos em que posta na IN 45/2010, artigo 76. Registre-se que 
tal preceito se encontra, hoje, revogado pela IN 70/2013, aparentemente em decorrência 
daquela Nota nº 76/2013 que findou por retirar da IN 45 a previsão de reconhecimento do 
labor a partir dos 12 anos de idade e, estando no mesmo preceito, a restrição probatória aqui 
tida por ilegal, razão pela qual o acolhimento da pretensão, nesse aspecto, terá conteúdo 
condenatório e obrigacional.

É incabível a condenação em sucumbência, porquanto pacificou-se o entendimento do 
STJ no sentido de que, à luz do que dispõem os arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85, ‘em sede 
de ação civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários ad-
vocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet’, de 
modo que, ‘dentro de absoluta simetria de tratamento e à luz da interpretação sistemática do 
ordenamento, não pode o Parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na ação 
civil pública’ (EREsp 895.530/PR, rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, julgado 
em 26.08.2009, DJe 18.12.2009). No presente caso, não se vislumbra má-fé do réu. Sendo 
assim, deixo de condenar a parte-ré ao pagamento da sucumbência.”

Por fim, não é ocioso enfatizar os lindes da abrangência da eficácia 
da sentença.

Nesse passo, não há falar, in casu, em contrariedade ao art. 16 da 
Lei 7.347/85. Isso porque a nova redação dada a ele pela Lei 9.494/97, 
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muito embora não padeça de mangra de inconstitucionalidade, é de tal 
impropriedade técnica que a doutrina mais autorizada vem asseverando 
sua inocuidade.

Nesta Casa, no julgamento da AC nº 2000.71.00.009347-0, o relator, 
Desembargador Federal João Batista Pinto Silveira, assim se manifestou 
a respeito da questão:

“(...) Nesse diapasão, a melhor solução para a controvérsia, s.m.j., é a de que a regra do 
art. 16 da Lei nº 7.347/85 deve ser interpretada em sintonia com os preceitos contidos no 
Código de Defesa do Consumidor, entendendo-se que os ‘limites da competência territorial 
do órgão prolator’ de que fala o referido dispositivo não são aqueles fixados na regra de 
organização judiciária, mas, sim, aqueles previstos no art. 93 do CDC. Ou seja, quando 
o dano for local, isto é, restrito aos limites de uma comarca ou circunscrição judiciária, 
a sentença não produzirá efeitos além dos próprios limites territoriais da comarca ou da 
circunscrição; por outro lado, quando o dano for de âmbito regional, assim considerado 
aquele que se estende por mais de um município, dentro do mesmo estado ou não, ou for de 
âmbito nacional, estendendo-se por expressiva parcela do território brasileiro, a competência 
será do foro de qualquer das capitais ou do Distrito Federal, e a sentença produzirá os seus 
efeitos sobre toda a área prejudicada.

(...) Outrossim, qualquer outra interpretação, no sentido de restringir a abrangência das 
decisões em ações civis pública aos limites territoriais de seu órgão prolator, contraria a 
própria teleologia das ações coletivas, que visam a garantir maior acesso à jurisdição, sem, 
contudo, sobrecarregar o Poder Judiciário com milhares de ações versando sobre matéria 
idêntica.” (TRF4, AC 2000.71.00.009347-0, Sexta Turma, relator João Batista Pinto Sil-
veira, DJ 10.08.2005)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA AJUIZA-

DA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL EM DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊ-
NEOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DEVIDOS EM CADERNETA DE POUPANÇA 
EM JANEIRO DE 1989. DISTINÇÃO ENTRE EFICÁCIA DA SENTENÇA E COISA 
JULGADA. EFICÁCIA NACIONAL DA DECISÃO.

– A Lei da Ação Civil Pública, originariamente, foi criada para regular a defesa em 
juízo de direitos difusos e coletivos. A figura dos direitos individuais homogêneos surgiu 
a partir do Código de Defesa do Consumidor, como uma terceira categoria equiparada aos 
primeiros, porém ontologicamente diversa.

– Distinguem-se os conceitos de eficácia e de coisa julgada. A coisa julgada é meramente 
a imutabilidade dos efeitos da sentença. O art. 16 da LAP, ao impor limitação territorial à 
coisa julgada, não alcança os efeitos que propriamente emanam da sentença.

– Os efeitos da sentença produzem-se erga omnes, para além dos limites da competência 
territorial do órgão julgador. Recurso especial improvido.” (REsp nº 399.357/SP, relatora 
p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20.04.2009)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO POSTAL. ECT. LITISCONSÓRCIO. UNIÃO. 
NÃO OCORRÊNCIA. ENTREGAS INDIVIDUALIZADAS DE OBJETOS DE CORRES-
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PONDÊNCIAS EM CONDOMÍNIOS HORIZONTAIS E VERTICAIS, RESIDENCIAIS 
OU COMERCIAIS. ABRANGÊNCIA DA DECISÃO. ALÍNEA C. DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

1. No que se prende à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa 
a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial decidiu, em sede de recurso repetitivo, 
que ‘os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos 
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre 
a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 
472 e 474, CPC, e 93 e 103, CDC)’ (REsp 1.243.887/PR, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 
Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJ 12.12.2011).

2. Desse modo, os efeitos do acórdão em discussão nos presentes autos são erga omnes, 
abrangendo todas as pessoas enquadráveis na situação fático-jurídica descrita no julgado, 
independentemente da competência do órgão prolator. Não fosse assim, haveria graves 
limitações à extensão e às potencialidades da ação civil pública, o que não se pode admitir.

3. Com relação à alínea c do permissivo constitucional, observa-se que o recurso especial 
não logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial, porquanto coligiu precedentes superados 
pelo aludido recurso representativo da controvérsia.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 601.989/SC, rel. 
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10.03.2015, DJe 18.03.2015)

Dessarte, deve ser parcialmente provido o apelo do Parquet, 
determinando-se que o INSS averbe o período de tempo laborado pelo 
menor de 12 anos de idade até o limite de 9 anos de idade.

Sem custas (Lei 9.289/96, art. 4º, I e IV).
Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, pois 

se pacificou o entendimento do STJ no sentido de que, à luz do que 
dispõem os arts. 17 e 18 da Lei 7.347/85, “em sede de ação civil pública, 
a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários 
advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada e inequívoca 
má-fé do Parquet”, de modo que, “dentro de absoluta simetria de 
tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não 
pode o Parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na 
ação civil pública” (EREsp 895.530/PR, rel. Ministra Eliana Calmon, 
Primeira Seção, julgado em 26.08.2009, DJe 18.12.2009). No presente 
caso, não se divisa má-fé do réu.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do INSS e dar 
parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal.

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Hermes Siedler da Conceição Júnior: 
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Para evitar questionamentos a respeito, tenho por necessário consignar 
que o reconhecimento e a averbação do tempo de serviço laborado 
pelo(a) menor com 9 anos de idade deve ser considerado a partir desta 
faixa etária em diante, não se limitando até a idade de 12 anos, como 
equivocadamente pode dar a entender o texto que ora é aclarado (“[...] 
determinando-se que o INSS averbe o período de tempo laborado pelo 
menor de 12 anos de idade até o limite de 9 anos de idade”).

No mais, fica mantido integralmente o voto, inclusive o dispositivo.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do INSS e dar 

parcial provimento à apelação do Ministério Público Federal.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida: Após pedido de 
vista para melhor exame, peço vênia ao eminente relator para divergir 
parcialmente.

No voto apresentado, após rejeitar as preliminares alegadas, o 
relator está negando provimento à apelação do INSS e dando parcial 
provimento ao recurso do Ministério Público Federal para determinar 
que o INSS averbe o período de tempo laborado a partir dos 9 anos de 
idade, considerando os mesmos meios de provas exigidos dos demais 
segurados.

Estou de acordo com Sua Excelência no que diz respeito à rejeição 
das preliminares.

Divirjo, apenas, quanto à idade mínima a ser aceita para fins 
previdenciários no momento da análise do labor, conforme razões que 
passarei a expor.

Com a revogação do art. 76 da IN nº 45, de 06.08.2010, pela IN nº 
70, de 16.07.2016, e com a edição da IN 77, de 21.01.2015, a autarquia 
tem, de fato, obstado o cômputo para fins previdenciários dos períodos 
exercidos com idade inferior à prevista na CF/88, com a redação dada 
pela EC nº 20/98, salvo as exceções descritas em seu art. 7º, in verbis:

“Art. 7º Observadas as formas de filiação dispostas nos arts. 8º, 13, 17, 20 e 39 a 41, 
deverão ser consideradas as situações abaixo:

(...)
§ 1º O limite mínimo de idade para ingresso no RGPS do segurado obrigatório que 

exerce atividade urbana ou rural, do facultativo e do segurado especial é o seguinte:
I – até 14 de março de 1967, véspera da vigência da Constituição Federal de 1967, 
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quatorze anos;
II – de 15 de março de 1967, data da vigência da Constituição Federal de 1967, a 4 de 

outubro de 1988, véspera da promulgação da Constituição Federal de 1988, doze anos;
III – a partir de 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal de 

1988, a 15 de dezembro de 1998, véspera da vigência da Emenda Constitucional nº 20, de 
1998, quatorze anos, exceto para menor aprendiz, que conta com o limite de doze anos, 
por força do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal de 1988; e

IV – a partir de 16 de dezembro de 1998, data da vigência da Emenda Constitucional 
nº 20, de 1998, dezesseis anos, exceto para menor aprendiz, que é de quatorze anos, por 
força do art. 1º da referida emenda, que alterou o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal de 1988.”

Tal dispositivo, sem dúvida, procura guardar coerência com a norma 
constitucional vigente no momento em que realizado o labor.

Contudo, em reiteradas decisões, o Supremo Tribunal Federal já 
assentou entendimento no sentido que o art. 7º, XXXIII, da Constituição 
“não pode ser interpretado em prejuízo da criança ou do adolescente que 
exerce atividade laboral, haja vista que a regra constitucional foi criada 
para a proteção e a defesa dos trabalhadores, não podendo ser utilizada 
para privá-los dos seus direitos” (RE 537.040, rel. Min. Dias Toffoli).

O Superior Tribunal de Justiça, analisando o art. 11 da Lei 8.213/91, 
igualmente assentou a orientação de que a norma de garantia do menor 
não pode ser interpretada em seu detrimento, cabendo transcrever a 
ementa do REsp nº 1.440.024, na qual o Min. Napoleão Nunes Maia 
Filho, com clareza, compilou o posicionamento unânime daquela Casa:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO-MATERNIDADE. TRABA-
LHADORA RURAL MENOR DE 16 ANOS. ATIVIDADE CAMPESINA COMPROVA-
DA. ART. 11, VII, C, § 6º, DA LEI 8.213/91. CARÁTER PROTETIVO DO DISPOSITIVO 
LEGAL. NORMA DE GARANTIA DO MENOR NÃO PODE SER INTERPRETADA EM 
SEU DETRIMENTO. IMPERIOSA PROTEÇÃO DA MATERNIDADE, DO NASCITURO 
E DA FAMÍLIA. DEVIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO ESPECIAL 
DO INSS DESPROVIDO.

1. O sistema de seguridade social, em seu conjunto, tem por objetivo constitucional 
proteger o indivíduo, assegurando seus direitos à saúde, à assistência social e à previdência 
social; traduzindo-se como elemento indispensável para garantia da dignidade humana.

2. A intenção do legislador infraconstitucional ao impor o limite mínimo de 16 anos 
de idade para a inscrição no RGPS era a de evitar a exploração do trabalho da criança e 
do adolescente, ancorado no art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal.

3. Esta Corte já assentou a orientação de que a legislação, ao vedar o trabalho infan-
til, teve por escopo a sua proteção, tendo sido estabelecida a proibição em benefício do 
menor, e não em seu prejuízo, aplicando-se o princípio da universalidade da cobertura 
da seguridade social.
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4. Dessa feita, não é admissível que o não preenchimento do requisito etário para 
filiação ao RGPS, por uma jovem impelida a trabalhar antes mesmo dos seus dezesseis 
anos, prejudique o acesso ao benefício previdenciário, sob pena de desamparar não só 
a adolescente, mas também o nascituro, que seria privado não apenas da proteção social 
como do convívio familiar, já que sua mãe teria de voltar às lavouras após seu nascimento.

5. Nessas condições, conclui-se que, comprovado o exercício de trabalho rural pela 
menor de 16 anos durante o período de carência do salário-maternidade (10 meses), é 
devida a concessão do benefício.

6. Na hipótese ora em exame, o tribunal de origem, soberano na análise do conjunto 
fático-probatório dos autos, asseverou que as provas materiais carreadas, aliadas às teste-
munhas ouvidas, comprovam que a autora exerceu atividade campesina pelo período de 
carência exigido por lei, preenchendo todos os requisitos para a concessão do benefício.

7. Recurso especial do INSS desprovido.” (grifei)

Assim, compreendendo-se que a norma constitucional tem por 
escopo apenas a proteção do menor, não servindo de restrição aos 
direitos trabalhistas ou previdenciários, por certo que, comprovado 
o labor por menor de 16, tal período deve ser computado para fins 
previdenciários.

Contudo, creio ser inviável o cômputo sem qualquer limitação etária, 
como pretende o Ministério Público Federal, ou mesmo limitada aos 
9 (nove) anos de idade, como estabeleceu o relator, isso porque, se é 
notório que o trabalho infantil é uma realidade em nosso país, associado 
a indicadores de escolarização desfavoráveis e a dificuldades financeiras 
do núcleo familiar, também é inegável que os aspectos psicológicos, a 
compleição e a força física de um menor de 12 (doze) anos não lhe 
permitem um “trabalho” que se configure indispensável à subsistência 
dos demais membros da família.

Assim, entendo viável reconhecer o labor do menor a partir dos 12 
(doze) anos de idade, conforme já decidiu a 3ª Seção do TRF da 4ª 
Região em julgamento cuja ementa transcrevo:

“EMBARGOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO 
AGRÍCOLA. MENOR DE 12 ANOS.

1. Reconhecido administrativamente pelo INSS o tempo de serviço laborado nas lides 
rurais no período pretendido pela autora, de 06.08.1967, quando completou 12 anos de idade, 
a 10.12.1978, deve ser afastada a restrição, feita pelo voto vencido, ao cômputo do tempo 
de serviço anterior aos 14 anos de idade, a fim de que seja expedida a certidão de tempo 
de serviço postulada, independentemente, conforme entendimento unânime do acórdão 
embargado, do recolhimento das contribuições correspondentes.

2. Segundo precedentes do STJ, o tempo de serviço rural, em regime de economia 
familiar, no período dos doze aos quatorze anos, é de ser reconhecido para fins previden-
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ciários.” (TRF4, EIAC 2000.71.02.000507-0, Terceira Seção, relator Celso Kipper, DJ 
09.11.2005 – grifei)

Na mesma senda, colaciono julgados da 5ª e da 6ª Turmas deste 
Tribunal:

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE RURAL E ESPECIAL RECONHECIDAS. APO-
SENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. 
1. Os documentos em nome de terceiros (pais/cônjuge) consubstanciam início de prova 
material do trabalho rural desenvolvido em regime de economia familiar. De outra parte, 
afigura-se possível o reconhecimento de atividade rural para fins previdenciários a partir 
dos 12 anos de idade.

(...)” (TRF4, Apelação Cível nº 0011067-27.2016.404.9999, 5ª Turma, Des. Federal 
Rogerio Favreto, D.E. – relator para o acórdão Desembargador Federal Paulo Afonso Brum 
Vaz – grifei)

“PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO DE 
TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE. RURAL. PERÍODO RECONHECIDO NA VIA 
ADMINISTRATIVA A PARTIR DOS 16 ANOS. DOCUMENTOS EM NOME DO 
GENITOR. 1. A via mandamental se presta para o exame da questão, uma vez que o 
segurado propôs, anteriormente à impetração, justificação administrativa, na qual restou 
demonstrado o exercício da atividade rural a partir dos seus 16 anos de idade e contra o 
que o INSS não opõem qualquer óbice. 2. Uma vez reconhecido o exercício de atividade 
rural a partir dos 16 anos pelo próprio INSS e admitida a existência de documentação em 
nome de seu genitor quanto ao período anterior, não há por que deixar de averbar o período. 
3. É consabido que os documentos expedidos em nome de integrantes do grupo familiar 
e a qualificação em certidões têm sido aceitos pela jurisprudência como início de prova 
material, haja vista que o trabalho com base em uma única unidade produtiva tem como 
regra a documentação emitida em nome de uma única pessoa. 4. Possível o cômputo do 
tempo rural na qualidade de segurado especial a partir dos 12 anos de idade (EI em AC 
nº 2001.04.01.025230-0/RS, rel. Juiz Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, sessão de 
12.03.2003, na esteira de iterativa jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justi-
ça).” (TRF4, AMS 2005.70.01.002060-3, Sexta Turma, relator João Batista Pinto Silveira, 
publicado em 31.05.2006 – grifei)

Nesse contexto, deve o INSS averbar o tempo laborado pelo menor 
a partir dos 12 (doze) anos, independentemente do disposto no art. 7º 
da IN 77/2015.

Quanto aos meios de provas, acompanho integralmente o relator 
ao manter a sentença, “condenando o INSS a se abster de exigir em 
seus regulamentos internos, para comprovação de tempo de serviço/
contribuição em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, 
da Constituição Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles 
oportunizados nas demais situações, especialmente restringindo tal 
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prova a documentos em nome do próprio menor e contemporâneos 
ao exercício da atividade”, uma vez que seria absurdo exigir daquele 
que trabalha em situação totalmente irregular prova em nome próprio, 
visto que dificilmente quem lhe emprega, lhe escraviza ou lhe explora 
documentaria tal situação.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do INSS e, 
em menor extensão, dar parcial provimento ao recurso do Ministério 
Público Federal, condenando o INSS a averbar o tempo laborado pelo 
menor a partir dos 12 (doze) anos, independentemente do disposto no 
art. 7º da IN 77/2015.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene: Tendo 
em conta os fundamentos do voto-vista proferido pela eminente Desa. 
Federal Vânia Hack de Almeida divergindo do relator, Juiz Federal 
Hermes Siedler da Conceição Júnior, tão somente no que tange ao limite 
de idade mínima para cômputo de tempo de serviço rural e considerando 
a sustentação oral do douto procurador regional da República, pedi vista 
dos autos para melhor exame dos temas constantes dos apelos do INSS 
e do MPF.

Inicialmente, no concernente às teses recursais da autarquia 
previdenciária (interesse de agir do MPF e limitação territorial do 
provimento judicial em ação civil pública), adotando os fundamentos 
da sentença, acompanho o eminente relator.

Acerca da abrangência da decisão prolatada em ação civil pública, 
se territorial ou nacional, peço vênia para agregar que inexiste violação 
ao art. 16 da Lei nº 7.347/1985, como aventou o INSS, porquanto não é 
possível restringir a eficácia da decisão proferida nos autos aos limites 
geográficos da competência territorial do órgão prolator, sob pena 
de chancelar a aplicação de normas distintas a pessoas detentoras da 
mesma condição jurídica.

Cabe destacar que, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o 
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.243.887/PR, 
adotou a compreensão de que os efeitos da sentença são erga omnes, 
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com abrangência nacional. Trago à colação as percucientes palavras do 
ministro relator, Luiz Felipe Salomão, in verbis:

“(...) Aduz o recorrente, nesse ponto, que o alcance territorial da coisa julgada se limita à 
comarca na qual tramitou a ação coletiva, mercê do art. 16 da Lei das Ações Civis Públicas 
(Lei nº 7.347/85), verbis:

‘Art. 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência 
territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência 
de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 
fundamento, valendo-se de nova prova.’

Tal interpretação, uma vez mais, esvazia a utilidade prática da ação coletiva, mesmo 
porque, cuidando-se de dano de escala nacional ou regional, a ação somente pode ser 
proposta na capital dos estados ou no Distrito Federal (art. 93, inciso II, CDC). Assim, a 
prosperar a tese do recorrente, o efeito erga omnes próprio da sentença estaria restrito às 
capitais, excluindo todos os demais potenciais beneficiários da decisão.

A bem da verdade, o art. 16 da LACP baralha conceitos heterogêneos – como coisa 
julgada e competência territorial – e induz a interpretação, para os mais apressados, no 
sentido de que os ‘efeitos’ ou a ‘eficácia’ da sentença podem ser limitados territorialmente, 
quando se sabe, a mais não poder, que coisa julgada – a despeito da atecnia do art. 467 do 
CPC – não é ‘efeito’ ou ‘eficácia’ da sentença, mas qualidade que a ela se agrega de modo 
a torná-la ‘imutável e indiscutível’.

É certo também que a competência territorial limita o exercício da jurisdição, e não os 
efeitos ou a eficácia da sentença, os quais, como é de conhecimento comum, correlacio-
nam-se com os ‘limites da lide e das questões decididas’ (art. 468, CPC) e com as que o 
poderiam ter sido (art. 474, CPC) – tantum judicatum, quantum disputatum vel disputari 
debebat. A apontada limitação territorial dos efeitos da sentença não ocorre nem no processo 
singular, e também, como mais razão, não pode ocorrer no processo coletivo, sob pena de 
desnaturação desse salutar mecanismo de solução plural das lides.

A prosperar tese contrária, um contrato declarado nulo pela Justiça Estadual de São 
Paulo, por exemplo, poderia ser considerado válido no Paraná; a sentença que determina 
a reintegração de posse de um imóvel que se estende a território de mais de uma unidade 
federativa (art. 107, CPC) não teria eficácia em relação a parte dele; ou uma sentença de 
divórcio proferida em Brasília poderia não valer para o Judiciário mineiro, de modo que 
ali as partes pudessem ser consideradas ainda casadas, soluções, todas elas, teratológicas.

A questão principal, portanto, é de alcance objetivo (‘o que’ se decidiu) e subjetivo (em 
relação ‘a quem’ se decidiu), mas não de competência territorial.

Pode-se afirmar, com propriedade, que determinada sentença atinge ou não esses ou 
aqueles sujeitos (alcance subjetivo), ou que atinge ou não essa ou aquela questão fático-
jurídica (alcance objetivo), mas é errôneo cogitar-se de sentença cujos efeitos não são 
verificados, a depender do território analisado.

Nesse sentido é o magistério de Rodolfo de Camargo Macuso, alinhando-se às ácidas 
críticas de Nelson Nery e José Marcelo Menezes Vigilar:

‘Qualquer sentença proferida por órgão do Poder Judiciário pode ter eficácia para além 
de seu território. Até a sentença estrangeira pode produzir efeitos no Brasil, bastando para 
tanto que seja homologada pelo STF [agora STJ].
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Assim, as partes entre as quais foi dada a sentença estrangeira são atingidas por seus 
efeitos onde quer que estejam no planeta Terra. Confundir jurisdição e competência com 
limites subjetivos da coisa julgada é, no mínimo, desconhecer a ciência do direito.

Com efeito, o problema atinente a saber quais pessoas ficam atingidas pela imutabilidade 
do comando judicial insere-se na rubrica dos limites subjetivos desse instituto processual dito 
‘coisa julgada’, e não sob a óptica de categorias outras, como a jurisdição, a competência, a 
organização judiciária.’ (MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação civil pública: em defesa 
do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos consumidores. 11. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009. p. 322-323)

A antiga jurisprudência do STJ, segundo a qual ‘a eficácia erga omnes circunscreve-se 
aos limites da jurisdição do tribunal competente para julgar o recurso ordinário’ (REsp 
293.407/SP, Quarta Turma, confirmado nos EREsp nº 293.407/SP, Corte Especial), em hora 
mais que ansiada pela sociedade e pela comunidade jurídica, deve ser revista para atender 
ao real e legítimo propósito das ações coletivas, que é viabilizar um comando judicial 
célere e uniforme – em atenção à extensão do interesse metaindividual objetivado na lide.

Caso contrário, ‘esse diferenciado regime processual não se justificaria, nem seria 
eficaz, e o citado interesse acabaria privado de tutela judicial em sua dimensão coletiva, 
reconvertido e pulverizado em multifárias demandas individuais’ (MANCUSO, Rodolfo 
de Camargo. Op. cit., p. 325), ‘atomizando’ as lides na contramão do moderno processo 
de ‘molecularização’ das demandas.

Com efeito, como se disse anteriormente, por força do art. 21 da Lei nº 7.347/85, o 
Capítulo II do Título III do CDC e a Lei das Ações Civis Públicas formam, em conjunto, 
um microssistema próprio do processo coletivo, seja qual for a sua natureza, consumerista, 
ambiental ou administrativa.

Assim, com o propósito também de contornar a impropriedade técnico-processual co-
metida pelo art. 16 da LACP, a questão relativa ao alcance da sentença proferida em ações 
coletivas deve ser equacionada de modo a harmonizar os vários dispositivos aplicáveis ao 
tema.

Nessa linha, o alcance da sentença proferida em ação civil pública deve levar em con-
sideração o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor acerca da extensão do dano e 
da qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.

(...)
Finalmente, embora haja doutrina e precedentes que, para contornar o art. 16 da LACP, 

aduzam que o dispositivo somente possui operância quando se tratar de direitos difusos ou 
coletivos em sentido estrito, sendo inaplicável a direitos individuais homogêneos, o fato 
é que para os direitos difusos e coletivos em sentido estrito é que está a maior dificuldade 
de aplicação da norma, porquanto supõem, por definição, titulares indeterminados ou in-
determináveis, ligados por circunstâncias de fato, sendo imprópria a cisão dos efeitos da 
sentença em razão de alegada limitação territorial.

Esse é, por exemplo, o magistério de Teori Albino Zavascki, citado por Mancuso, para 
quem, no caso de direitos difusos e coletivos stricto sensu:

‘[...] não há como cindir territorialmente a qualidade da sentença ou da relação jurídica 
nela certificada. Observe-se que, tratando-se de direitos transindividuais, a relação jurídica 
litigiosa, embora com pluralidade indeterminada de sujeitos no polo ativo, é única e incin-
dível (indivisível). Como tal, a limitação territorial da coisa julgada é, na prática, ineficaz 
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em relação a ela. Não se pode circunscrever territorialmente (circunstância do mundo 
físico) o juízo de certeza sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser de relação 
jurídica (que é fenômeno do mundo dos pensamentos).’ (Apud MANCUSO, Rodolfo de 
Camargo. Op. cit., p. 320)

Enfim, por todos esses motivos, a tese recursal não pode ser acolhida para limitar o foro 
em que tramitará o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública.”

No caso em exame, do mesmo modo, não há falar em restrição 
dos efeitos da decisão recorrida a limites territoriais, pois não se 
pode confundir estes com a eficácia subjetiva da coisa julgada, que se 
estende a todos aqueles que participam da relação jurídica. Isso porque 
a imposição de limites territoriais, prevista no art. 16 da LACP, não 
prejudica a obrigatoriedade jurídica da decisão judicial em relação aos 
participantes da relação processual.

Assim, tendo presente que o INSS figura no polo passivo da ação 
civil pública, bem como que exerce suas atribuições institucionais em 
âmbito nacional, impõe-se que a autarquia cumpra a sentença em relação 
a todos os seus segurados, independentemente de estes situarem-se em 
local distinto da jurisdição do prolator do ato judicial.

Sobre o tema, colaciono precedente do TRF3:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. UNIÃO. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALI-
DADE DE LEI EM SEDE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA DOS EFEITOS DA 
SENTENÇA. ABRANGÊNCIA DEPENDE DA EXTENSÃO DO DANO. O ART. 16 DA 
LEI Nº 7.347/85 NÃO LIMITA OS EFEITOS DA DECISÃO AO LOCAL CORRESPON-
DENTE À COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. INTRODUÇÃO 
DO MÉTODO DE INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DA MÁXIMA COERÊN-
CIA. LIMITE DE ¼ DE SALÁRIO MÍNIMO. PRESUNÇÃO JURIS ET DE JURE DE 
MISERABILIDADE. DEFICIENTES E IDOSOS COM FAMÍLIA CUJA RENDA SEJA 
SUPERIOR A ¼ DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE DE AUFERIREM O BENE-
FÍCIO DESDE QUE COMPROVEM NÃO POSSUÍREM MEIOS PARA PROVER A PRÓ-
PRIA SUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA, ERRADICAÇÃO DA POBREZA E REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES 
SOCIAIS. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. DEVE EXISTIR A CONEXÃO 
ENTRE A DEFICIÊNCIA E A INCAPACIDADE DE O INDIVÍDUO TRABALHAR 
PARA SE MANTER. A INCAPACIDADE PARA A VIDA INDEPENDENTE DEVE 
SER ENTENDIDA EM CONSONÂNCIA PARA O TRABALHO. I – A União Federal é 
mera repassadora de verbas para o INSS, este sim legitimado passivo para a ação em apreço. 
II – O exame da preliminar referente ao cabimento de declaração de inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo federal em sede de ação civil pública restou prejudicado com a 
adoção do princípio da interpretação conforme a Constituição e do método da ‘máxima 
coerência’. III – Os efeitos da sentença em ação civil pública têm seu alcance segundo a 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018 265

extensão do dano verificado, podendo ter abrangência nacional, regional ou local. No caso 
vertente, o objeto da ação envolve indivíduos domiciliados em todo o território nacional, 
de modo que os efeitos da sentença deverão ter abrangência nacional. O art. 16 da Lei 
nº 7.347/85, com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 9.494/97, não limitou os efeitos da 
decisão ao local correspondente à competência territorial do órgão prolator, porquanto 
não se confunde a discussão de mérito, que possui eficácia erga omnes, atingindo todos 
aqueles que se encontram na situação descrita na inicial, com questão referente a critérios 
de fixação de competência, que é a matéria efetivamente tratada pelo aludido dispositivo 
legal. IV – O que se busca no presente feito é verificar se a fixação de ¼ de salário mínimo, 
como renda per capita familiar, para a concessão de benefício assistencial, assim como 
o conceito de pessoa portadora de deficiência, contidos nos §§ 2º e 3º do art. 20 da Lei nº 
8.742/93, mantêm coerência com o direito público subjetivo reconhecido no inciso V do 
art. 203 da Lei Maior e outros princípios constitucionais (dignidade da pessoa humana, 
solidariedade, justiça social, erradicação de pobreza, igualdade, etc.). V – Por meio do 
método da ‘máxima coerência’ busca-se maximizar os diversos princípios constitucionais 
que dão sustentáculo ao benefício assistencial. VI – Ao estabelecer o limite de ¼ do salário 
mínimo (ou ½ de salário mínimo, como alguma jurisprudência tem feito), o que se está fa-
zendo, seja o legislador, seja o Judiciário, é reduzir o campo normativo constitucionalmente 
criado. Privilegiar a concretização do legislador, ou, o que é pior, a exclusividade desta em 
realizar a determinação constitucional, com utilização de renda mensal per capita inferior 
a ¼ de salário mínimo como critério de miserabilidade, seria cometer enorme injustiça a 
um grande número de desamparados que não tem meios de prover à própria subsistência, 
nada obstante pertencerem a famílias com renda superior a ¼ de salário mínimo. VII – (...).” 
(AC 00025196820004036000, Juiz Convocado David Diniz, TRF3 – Décima Turma, DJF3 
data: 20.08.2008)

Da dicção do art. 16 da Lei nº 7.347/85, entendo que os efeitos da 
sentença se produzem erga omnes, indo além dos limites da competência 
territorial do órgão julgador.

Assim, sobre as teses de interesse de agir e limites territoriais da 
ACP, acompanho o relator, ficando unânime, portanto, a decisão deste 
colegiado no sentido de negar provimento ao recurso do INSS.

Já em relação ao inconformismo do Ministério Público Federal, 
com a vênia da divergência, tenho ser caso de acolhimento do recurso. 
Em meu juízo de convicção, acompanho parcialmente os fundamentos 
constantes do voto do relator no sentido de que a idade mínima do 
infante – que laborou voluntária ou involuntariamente – seja inferior a 
12 anos.

No entanto, penso que a realidade fática existente no Brasil, no 
concernente ao trabalho infantil, indica não haver como impor limitação 
etária para fins da necessária e indispensável proteção previdenciária, 
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em todos os seus aspectos. Explico.
Com efeito. No caso em exame, a limitação etária imposta pelo INSS, 

e que o Ministério Público Federal quer ver superada, tem origem na 
interpretação que se dá ao art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal, que 
veda qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz.

Efetivamente, a aludida norma limitadora traduz-se em garantia 
constitucional existente em prol da criança e do adolescente, vale dizer, 
norma protetiva estabelecida não só na Constituição Federal, mas 
também na legislação trabalhista, no ECA (Lei 8.079/90), em tratados 
internacionais (OIT) e nas normas previdenciárias.

No entanto, aludidas regras, editadas para proteger pessoas com 
idade inferior a 16 anos, não podem prejudicá-las naqueles casos 
em que, não obstante a proibição constitucional e legal, efetivamente 
trabalharam durante a infância ou a adolescência.

A história constitucional brasileira demonstra que o trabalho já foi 
permitido a partir dos 12 (doze) anos, depois a partir dos 14 (catorze) 
anos e, após a EC nº 20/1998, a partir dos 16 (dezesseis) anos – salvo, a 
partir dos 14 (catorze), na condição de aprendiz.

É certo que as normas constitucionais anteriores à EC nº 20/1998 
reconheciam a realidade do trabalhador brasileiro, principalmente das 
áreas rurais, que desde cedo labutava na lavoura, ao lado de seus pais.

Embora a idade mínima para o trabalho tenha sido alterada pela 
Constituição Federal, é público e notório que a realidade pouco mudou 
desde então, apesar dos avanços socioeconômicos do país. Em tempos 
mais remotos, sob o aspecto cultural, era comumente aceito como 
normal o labor infantil.

Não obstante as normas protetivas às crianças, o trabalho infantil 
ainda se faz presente no seio da sociedade. São inúmeras as crianças 
que desde tenra idade são levadas ao trabalho por seus próprios pais 
para auxiliarem no sustento da família. Elas são colocadas não só em 
atividades domésticas, mas também, no meio rural, em serviços de 
agricultura, pecuária, silvicultura, pesca, e até mesmo em atividades 
urbanas (venda de bens de consumo, artesanatos, entre outros).

Além disso, há aquelas que laboram em meios artísticos e 
publicitários (novelas, filmes, propagandas de marketing, teatros, 
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shows). E o exercício dessas atividades, conforme a previsão do art. 11 
da Lei nº 8.213/91, enseja o enquadramento como segurado obrigatório 
da Previdência Social.

É cediço que a idade mínima para fins previdenciários é de 14 anos, 
desde que na condição de aprendiz. Também é certo que, a partir de 
16 anos, o adolescente pode obter a condição de segurado, com seu 
ingresso no mercado de trabalho oficial, e ainda pode lográ-lo como 
contribuinte facultativo.

Todavia, não há como deixar de considerar os dados oficiais que 
informam existir uma gama expressiva de pessoas que, nos termos do 
art. 11 da LBPS, apesar de se enquadrarem como segurados obrigatórios, 
possuem idade inferior àquela prevista constitucionalmente e não têm a 
respectiva proteção previdenciária.

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), no 
ano de 2014, o trabalho infantil no Brasil cresceu muito em comparação 
com os anos anteriores, quando estava em baixa. Conforme o IBGE, 
no ano de 2014 havia 554 mil crianças de 5 a 13 anos trabalhando. 
Na atividade agrícola, nessa mesma faixa etária, no ano de 2013, 
trabalhavam 325 mil crianças, enquanto no ano de 2014 esse número 
passou a ser de 344 mil, um aumento de 5,8%.

Já no ano de 2015, segundo o PNAD (IBGE), houve novamente uma 
diminuição de 19,8%. No entanto, constatou-se o aumento de 12,3% do 
“trabalho infantil na faixa entre 5 e 9 anos”.

Consoante a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e 
Trabalho Infantil (FNPETI), Sra. Isa de Oliveira:

“Em 2015, foram registrados 79 mil casos, 12,3% a mais que em 2014, quando havia 
70 mil crianças nesta faixa trabalhando. Em 2013, eram 61 mil.

Até 2012, os índices de trabalho infantil nesta faixa etária apontavam uma trajetória de 
queda. Falava-se até em erradicação do trabalho entre 5 e 9 anos. A tendência de aumento 
é inaceitável e preocupante.” (<http://www.fnpeti.org.br/noticia/1606-trabalho-infantil-
diminui-198-entre-2014-e-2015.html> – grifei)

Consigno, ainda, que, de acordo com o sítio eletrônico do Ministério 
do Trabalho e Previdência Social – MTPS (<http://www.brasil.gov.br/
cidadania-e-justica/2016/01/fiscalizacao-livrou-7%2C2-mil-jovens-de-
trabalho-irregular-em-2015>), conforme dados do Ministério, no ano 
de 2015 foram realizadas 7.263 ações fiscais que alcançaram 7.200 
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crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular.
Dos 7.200 casos, 32 crianças tinham entre 0 e 4 – todas encontradas 

no Amazonas. Outras 105 estavam na faixa etária de 5 a 9 anos e foram 
encontradas, também, no Amazonas (62) e nos estados de Pernambuco 
(13), Pará (7), Roraima (5), Acre (4), Mato Grosso do Sul e Rio Grande 
do Sul (3 em cada estado), Bahia e Sergipe (2 em cada estado). Na 
Paraíba, no Rio de Janeiro, em Rondônia e no Tocantins, encontrou-se 
uma criança em cada estado com essa faixa etária de 5 a 9 anos.

Como se vê, ainda se mostram insuficientes e ineficazes os programas 
e as normas para combater e erradicar o trabalho infantil em plenitude. 
Aliás, a exploração do trabalho infantil é feita à margem da fiscalização 
e, na maioria dos casos, de forma compulsória pelas próprias famílias.

Guilherme Aparecido Bassi de Melo e João Batista Martins César, 
no artigo titulado “O combate ao trabalho infantil: mitos, dogmas, 
crendices x realidade”, apontam que:

“O trabalho infantil gera o absenteísmo/abandono escolar e rouba da criança o tempo 
e a disposição de estudar. A criança que trabalha sofre uma série de injustiças: é extrema-
mente malremunerada, as jornadas de trabalho são extenuantes e os abusos vão de insultos 
a agressões físicas e sexuais. O trabalho infantil afeta diretamente a frequência escolar e, 
ainda por cima, acarreta maior dificuldade no aprendizado. A fadiga, além de debilitar o 
seu estado físico, favorece a ocorrência dos acidentes de trabalho.

(...)
A criança deve ter acesso a um sistema de proteção integral que seja capaz de ampará-la 

sempre. Caso ela esteja em condição de vulnerabilidade social, a rede de proteção deve 
atuar para fazer valer o princípio da proteção integral (art. 227, CF/1988).” (In: Trabalho 
infantil: mitos, realidades e perspectivas. LTr, 2016. p. 48-49)

Ora, se os estudos e as ações fiscalizatórias governamentais atestam 
a existência de trabalho desenvolvido no meio rural e urbano por 
crianças na faixa etária inferior a 9 anos, por certo que essas pessoas, 
que já tiveram ceifadas oportunidades de viver em plenitude a infância, 
de estudar, de usufruir de lazer condigno, devem merecer a proteção 
previdenciária e lograr, ulteriormente, o cômputo daquele tempo de 
trabalho vivenciado na infância e na adolescência para fins de carência 
e mesmo de aposentadoria.

Insta anotar que a realidade fática revela a existência de trabalho 
artístico e publicitário com nítido objetivo econômico e comercial 
realizado com a autorização dos pais, com a anuência do Poder 
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Judiciário, de crianças recém-nascidas, outras com 1, 2, 3, 4 e 5 anos 
de idade. Aliás, é possível a proteção previdenciária nesses casos? No 
caso de eventual ocorrência de algum acidente relacionado a esse tipo 
de trabalho, a criança teria direito a algum benefício previdenciário, tal 
como o auxílio-acidente?

No campo da seguridade social, extrai-se da norma constitucional 
(art. 194, parágrafo único) o princípio da universalidade da cobertura 
e do atendimento, que preconiza que a proteção social deve alcançar 
todos os trabalhadores do território nacional que dela necessitem. Por 
corolário lógico, incluem-se nessa proteção social aquelas crianças ou 
adolescentes que exerceram algum tipo de labor.

Reitera-se que a legislação é substancial no sentido de resguardar e 
proteger a criança e o adolescente.

A propósito, sobre o assunto, Carlos Alberto Pereira de Castro 
e João Batista Lazzari, in Manual de Direito Previdenciário, 20. ed. 
revista, atualizada e ampliada, Editora Forense, p. 182, com propriedade 
prelecionam:

“Não obstante os limites de idade retro, uma vez comprovada a prestação de serviço 
com os pressupostos da relação de emprego, configura-se o fato gerador, cuja definição 
legal é interpretada abstraindo-se a validade jurídica dos atos praticados e a incapacidade 
civil das pessoas físicas. Nesse sentido: ‘Previdenciário. Tempo de serviço. Prova. Idade 
mínima para o trabalho. Início do benefício. I – A Constituição Federal, ao fixar a idade 
mínima para o trabalho do menor, buscou exatamente sua proteção, não podendo, portanto, 
tal norma servir de escusa ao reconhecimento do tempo de serviço anterior, ainda que 
laborado ao arrepio da disposição constitucional, sem o que o menor restaria duplamente 
espoliado. II – Aposentadoria deferida a contar da data do respectivo requerimento na órbita 
administrativa’ (AC nº 92.01.28972-3-MG, TRF da 1ª Região, 1ª Turma, rel. Juiz Aldir 
Passarinho Jr., DJU de 06.03.95).” (CASTRO; LAZZARI, 2011, p. 198 – grifei)

Como bem expendido pelo Ministério Público Federal, muitos 
períodos laborados pelos segurados durante a infância ou a adolescência 
deixam de ser considerados nas contagens de tempo para fins de carência 
necessária à fruição de benefícios previdenciários. Abaixo dos 14 anos 
de idade, conforme previsto na legislação, vários períodos laborados 
nessas condições são desconsiderados pela autarquia previdenciária, 
sob a alegação de que inexiste previsão legal para o reconhecimento 
desse trabalho infantil, em face do limite etário estabelecido e porque 
nitidamente informal.
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A despeito de haver previsão legal quanto ao limite etário (art. 13 da 
Lei 8.213/91, art. 14 da Lei 8.212/91 e art. 18, § 2º, do Decreto 3.048/99), 
não se pode negar que o trabalho infantil, ainda que prestado à revelia da 
fiscalização dos órgãos competentes, ou mediante autorização dos pais 
e das autoridades judiciárias (caso do trabalho artístico e publicitário), 
nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, configura vínculo empregatício e 
fato gerador do tributo à seguridade, nos termos do inciso I do art. 195 
da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, como bem sinalizado no voto do 
relator, já enfrentou o assunto, posicionando-se desta forma:

“ACIDENTE DO TRABALHO. SEGURO OBRIGATÓRIO ESTABELECIDO NO 
ART. 165, XVI, DA CONSTITUIÇÃO: ALCANCE. CONTRATO LABORAL COM 
AFRONTA À PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHO DO MENOR DE 
DOZE ANOS. Menor de doze anos que prestava serviços a um empregador, sob a depen-
dência deste, e mediante salário. Tendo sofrido o acidente de trabalho, faz jus ao seguro 
próprio. Não obsta ao benefício a regra do art. 165, X, da Carta da República, que foi 
inscrita na lista das garantias dos trabalhadores em proveito destes, não em seu detrimento. 
Recursos extraordinários conhecidos e providos.” (STF, RE 104.654-6/SP, 2ª Turma, rel. 
Min. Francisco Rezek, julgado unânime em 11.03.86, DJ 25.04.86, p. 6.514)

Vale anotar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça vem, 
reiteradamente, reconhecendo para fins previdenciários o tempo de 
serviço rural desempenhado antes da idade mínima constitucionalmente 
imposta, como se constata, apenas a título de exemplo, das decisões 
assim ementadas:

“AGRAVO INTERNO. PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRE-
QUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO NO ÂMBITO DO AGRAVO 
INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RURÍCOLA. LABOR DE MENOR DE 12 ANOS DE 
IDADE. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É assente nesta 
Corte que a via especial não se presta à apreciação de alegação de ofensa a dispositivo da 
Constituição da República, ainda que para fins de prequestionamento, não sendo omisso 
o julgado que silencia acerca da questão. 2. É impossível o conhecimento de questão não 
suscitada nas razões do recurso especial, no âmbito do agravo interno, sob pena de inova-
ção recursal. 3. É firme neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido da 
possibilidade de cômputo do labor rural comprovadamente desempenhado por menor de 
doze anos de idade. 4. Agravo ao qual se nega provimento.” (AgRg no REsp 1.150.829/SP, 
rel. Ministro Celso Limongi [desembargador convocado do TJ/SP], Sexta Turma, julgado 
em 14.09.2010, DJe 04.10.2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE ATIVI-
DADE RURAL. MENOR DE 12 ANOS. CÔMPUTO. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte 
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já firmou a orientação no sentido de que a legislação, ao vedar o trabalho infantil, tem 
por escopo proteger o menor, não podendo ser utilizada em prejuízo do trabalhador. 2. 
A violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, não 
pode ser apreciada em sede de recurso especial. 3. Agravo regimental a que se nega provi-
mento.” (AgRg no Ag 922.625/SP, rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 
09.10.2007, DJ 29.10.2007, p. 333)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO. RURÍCO-
LA. MENOR DE 12 ANOS. LEI Nº 8.213/91, ART. 11, INCISO VII. PRECEDENTES. 
SÚMULA 07/STJ. 1 – Demonstrado o exercício da atividade rural do menor de doze 
anos, em regime de economia familiar, o tempo de serviço é de ser reconhecido para fins 
previdenciários, porquanto as normas que proíbem o trabalho do menor foram editadas 
para protegê-lo, e não para prejudicá-lo. Precedentes. 2 – Recurso especial conhecido.” 
(STJ, RE 331.568/RS, 6ª Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado unânime em 
23.10.2001, DJ 12.11.2001)

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO ESPECIAL – RECONHECIMENTO DE TEMPO 
DE SERVIÇO RURAL ANTERIOR AOS 14 ANOS DE IDADE – POSSIBILIDADE 
– NORMA CONSTITUCIONAL DE CARÁTER PROTECIONISTA – IMPOSSIBILI-
DADE DE RESTRIÇÃO AOS DIREITOS DO TRABALHADOR – DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA – ART. 255 E PARÁGRAFOS DO RISTJ. 
– Desde que comprovada atividade rural por menor de 12 (doze) anos de idade, impõe-se 
o seu reconhecimento para fins previdenciários. Precedentes. – A simples transcrição de 
ementas não é suficiente para caracterizar o dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura 
da via especial, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identifiquem ou 
assemelhem os casos confrontados, bem como juntadas certidões ou cópias integrais dos 
julgados paradigmas. – Inteligência do art. 255 e seus parágrafos do RISTJ. – Precedentes 
desta Corte. – Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (STJ, RE 396.338/
RS, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado unânime em 02.04.2002, DJ 22.04.2002)

Na mesma direção, colaciono precedente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. EXPOSIÇÃO A AGENTES INSALUBRES. RUÍDO MÉDIO. LAU-
DOS E FORMULÁRIOS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. RECONHECIMENTO DO 
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADE ESPECIAL. POSSIBILIDADE. 
RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL ANTERIOR A DEZ/1980 
E POSTERIOR A 28.05.1998. CABIMENTO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO 
RURAL. INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL COMPLEMENTADA POR PROVA 
TESTEMUNHAL. TEMPO SUFICIENTE À APOSENTADORIA PROPORCIONAL 
ANTES DA EC 20/98. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 
SENTENÇA MANTIDA (...) 11. É cabível o cômputo do tempo de serviço rural prestado 
pelo menor para fins previdenciários, já que a fixação da idade mínima é garantia do tra-
balhador, a ser usada para sua proteção, e não em seu desfavor. Ora, não pode a proibição 
do trabalho do menor ser utilizada em seu prejuízo, pois que já penalizado pelo trabalho 
infantil, não podendo, também, ser prejudicado com a desconsideração do tempo de serviço 
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prestado. 12. Demonstrado o tempo de atividade rural por prova testemunhal baseada 
em início de prova documental, o suplicante tem direito ao reconhecimento do tempo de 
serviço para fins de aposentadoria. 13. Tratando-se de tempo de serviço rural anterior à 
vigência da Lei 8.213/91, nos termos dos seus arts. 55, § 2º, e 143, deverá ser ele computado 
independentemente do recolhimento das contribuições correspondentes, por se destinar à 
aposentadoria dentro do Regime Geral de Previdência Social. 14. Somando-se o tempo de 
serviço comum, inclusive rural, e o tempo de serviço especial, com conversão do tempo 
pelo fator 1.4, tem-se que, à data do último vínculo laboral, em 05.02.1997, o autor contava 
com 31 anos, 07 meses e 22 dias de tempo de serviço, isto é, havia cumprido os requisitos 
legais para a concessão da aposentadoria proporcional pelas regras vigentes antes da EC 
20/98. 15. Apelação e remessa oficial não providas.” (AC 0002777-54.2005.4.01.3803/MG, 
rel. Desembargadora Federal Ângela Catão, Primeira Turma, e-DJF1, p. 45, de 17.05.2013)

E desta Corte, o seguinte julgado:
“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES URBA-
NAS. EXAME GRAFOSCÓPICO. PROVA TESTEMUNHAL. TRABALHO DESEM-
PENHADO PELOS FILHOS NA EMPRESA DOS PAIS. RECONHECIMENTO PARA 
FINS PREVIDENCIÁRIOS. AUSÊNCIA DE SALÁRIO. IRRELEVÂNCIA. Comprovada 
a atividade laboral por início de prova material confortado por prova testemunhal uníssona, 
é irrelevante para o direito previdenciário que o trabalho tenha sido prestado de filho para 
pai, também, por óbvio, sob pena de punir-se duplamente o obreiro, a ausência de salário. 
‘Vão longe, felizmente, os tempos de antanho, em que o pater familias tinha poderes de 
vida e morte sobre a esposa e os filhos. O Direito hodierno tem aversão pela exploração 
do trabalho infantil, e não faz diferença entre a empresa do pai ou a empresa de terceiro, 
para enquadramento nas normas de proteção ao trabalhador. É impossível utilizar em 
detrimento do obreiro o argumento de que inexiste salário; se houve trabalho escravo, não 
se pode punir o trabalhador uma vez mais, negando-se-lhe a proteção previdenciária’.” 
(Embargos Infringentes na AC 2000.04.01.013289-2/RS, relator Des. Federal Paulo Afonso 
Brum Vaz, DJ 19.12.03)

Assim, apesar da limitação constitucional de trabalho do infante (art. 
157, IX, da CF/46, art. 165, X, da CF/67 e art. 7º, XXIII, da CF/88), para 
fins de proteção previdenciária, entendo que não há como fixar também 
qualquer limite etário, pois a adoção de uma idade mínima ensejaria 
ao trabalhador dupla punição: a perda da plenitude de sua infância em 
razão do trabalho realizado e, de outro lado, o não reconhecimento, de 
parte do INSS, desse trabalho efetivamente ocorrido.

Ressalte-se, contudo, que para o reconhecimento do trabalho infantil 
para fins de cômputo do tempo de serviço é necessário início de prova 
material, valendo aquelas documentais existentes em nome dos pais, 
além de prova testemunhal idônea.
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Nesse sentido:
“PREVIDENCIÁRIO – APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO – TRA-

BALHADOR RURAL – MENOR DE 14 ANOS – ART. 7º, INC. XXXIII, DA CONS-
TITUIÇÃO FEDERAL – TRABALHO REALIZADO EM REGIME DE ECONOMIA 
FAMILIAR – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS DO PAI DO AUTOR. 
– Divergência jurisprudencial demonstrada. Entendimento do artigo 255 e parágrafos do 
Regimento Interno desta Corte. – A norma constitucional insculpida no artigo 7º, inciso 
XXXIII, da Constituição Federal tem caráter protecionista, visando coibir o trabalho infantil, 
não podendo servir, porém, de restrição aos direitos do trabalhador no que concerne à con-
tagem de tempo de serviço para fins previdenciários. Tendo sido o trabalho realizado pelo 
menor a partir de 12 anos de idade, há que se reconhecer o período comprovado para fins 
de aposentadoria. – É entendimento firmado neste Tribunal que as atividades desenvolvidas 
em regime de economia familiar podem ser comprovadas por meio de documentos em nome 
do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da esposa e dos filhos no trabalho 
rural. – Recurso do segurado conhecido e provido. PREVIDENCIÁRIO – RECURSO 
ESPECIAL – RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL – REGIME 
DE ECONOMIA FAMILIAR – INÍCIO DE PROVA MATERIAL – DOCUMENTOS 
EM NOME DO PAI DO SEGURADO. – É entendimento firmado neste Tribunal que as 
atividades desenvolvidas em regime de economia familiar podem ser comprovadas por 
meio de documentos em nome do pai de família, que conta com a colaboração efetiva da 
esposa e dos filhos no trabalho rural. – Em consonância com o art. 143, inciso II, da Lei 
8.213/91, para fins de reconhecimento de tempo de serviço rural, a comprovação do período 
de carência não representa óbice para a concessão do benefício previdenciário. – Preceden-
tes deste Corte. – Recurso do INSS conhecido, mas desprovido.” (REsp 541.103/RS, rel. 
Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 28.04.2004, DJ 01.07.2004, p. 260)

“RECURSOS ESPECIAIS. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIO-
NAMENTO. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. DOCUMENTOS EM NOME DO PAI. 
VALIDADE. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO POR MENOR 
DE 14 ANOS. POSSIBILIDADE. 1. (...). ‘1. ‘A comprovação do tempo de serviço para 
os efeitos desta lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 
disposto no artigo 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, 
não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de 
força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento’ (artigo 55, parágrafo 
3º, da Lei 8.213/91)’. 2. (...) 3. Os documentos em nome do pai do recorrido, que exercia 
atividade rural em regime familiar, contemporâneos à época dos fatos alegados, se inserem 
no conceito de início razoável de prova material. 4. ‘1. A jurisprudência desta Corte Supe-
rior de Justiça, seguindo a orientação do Pretório Excelso, consolidou já entendimento no 
sentido de que a Constituição da República, ela mesma, ao limitar a idade para o trabalho, 
assegurou a contagem do tempo de serviço antes dos 14 anos de idade, para fins previden-
ciários, precisamente por se tratar, em natureza, de garantia do trabalhador, posta para sua 
proteção, o que inibe a sua invocação em seu desfavor, de modo absoluto. 2. Precisamente, 
também por força dessa norma constitucional de garantia do trabalhador é que o tempo de 
trabalho prestado antes dos 14 anos deve ser computado como tempo de serviço, para fins 
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previdenciários, o que quer dizer, independentemente da falta da qualidade de segurado e do 
custeio relativo a esse período, certamente indevido e também de impossível prestação. 3. 
O fato de o menor de 14 anos de idade não ser segurado da Previdência Social não constitui 
qualquer óbice ao reconhecimento do seu direito de averbar esse tempo de serviço para 
fins de concessão de benefício previdenciário. Inteligência do artigo 55, parágrafos 1º e 2º, 
da Lei nº 8.213/91’ (REsp 464.031/RS, da minha relatoria, in DJ 12.05.2003). 5. Recurso 
especial da autarquia previdenciária parcialmente conhecido e improvido. Recurso adesivo 
do segurado provido.” (REsp 505.324/PR, rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, 
julgado em 27.04.2004, DJ 28.06.2004, p. 428)

Ademais, com base no art. 90 da Instrução Normativa 45/INSS/
PRES/2010, a própria autarquia previdenciária admite a contagem 
do tempo de contribuição abaixo do limite legalmente permitido para 
o trabalho, desde que comprovada a atividade, mediante documento 
contemporâneo em nome do segurado, que, no caso, foi ou é trabalhador 
mirim.

Assim, na linha da fundamentação supra, concluo por acompanhar 
o voto do eminente relator, Juiz Federal Hermes Siedler da Conceição 
Júnior, no que tange à possibilidade de ser computado período de trabalho 
realizado antes dos 12 anos de idade, para fins de reconhecimento 
de tempo de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades 
descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, em maior amplitude, sem a fixação 
de requisito etário.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo do INSS e dar 
provimento ao recurso do Ministério Público Federal.
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QUESTÃO DE ORDEM NA AC Nº 5017267-34.2013.4.04.7100/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira

Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Ministério Público Federal

Apelados: Os mesmos

EMENTA

Questão de ordem. Processual Civil. Julgamento colegiado. 
Ampliação de quórum. Art. 942 do CPC. Substituição do votante. 
Alteração de voto já proferido. Impossibilidade.

1. O CPC estabelece a necessidade de prosseguimento do julgamento 
colegiado para as hipóteses de resultado não unânime da apelação (art. 
942, caput, CPC), bem como da ação rescisória, se o resultado ocasionar 
a rescisão do julgado (art. 942, § 3º, I, CPC), e na hipótese de agravo de 
instrumento que reforma decisão que julga parcialmente o mérito (art. 
942, § 3º, II, CPC).

2. Em tais casos, o julgamento irá prosseguir com a presença de 
outros julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de 
mudança do resultado inicialmente colhido (art. 942, caput, CPC).

3. Alterada a composição do colegiado no curso do julgamento, 
haverá incidência do art. 941, § 1º, do CPC, de modo que o voto poderá 
ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo presidente, 
salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.

4. Não é possível, no curso do julgamento realizado pela sistemática 
do art. 942 do CPC, a alteração de voto já proferido por desembargador 
ou juiz que não mais compõe a turma no momento da continuidade do 
julgamento.

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, vencido o Desembargador Federal Rogerio 
Favreto, solver questão de ordem para assentar que não é possível, no 
curso do julgamento realizado pela sistemática do art. 942 do CPC, 
a alteração de voto já proferido por desembargador ou juiz que não 
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mais compõe a turma no momento da continuidade do julgamento, nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 23 de novembro de 2017.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Trata-se de 
ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em face 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para que a autarquia se 
abstenha de fixar idade mínima para fins de reconhecimento de tempo 
de serviço e de contribuição pelo exercício das atividades previstas no 
art. 11 da Lei 8.213/91.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o 
pedido para o INSS
“se abster de exigir em seus regulamentos internos, para comprovação de tempo de serviço/
contribuição em idade inferior à mínima prevista no artigo 7º, XXXIII, da Constituição 
Federal, meios probatórios mais restritos do que aqueles oportunizados nas demais situ-
ações, especialmente restringindo tal prova a documentos em nome do próprio menor e 
contemporâneos ao exercício da atividade.”

Houve apelo do INSS. Em síntese, sustenta
“a ausência de interesse de agir por parte do Ministério Público Federal, uma vez que a 
parcial procedência da ação civil pública fundou-se em discussão sobre entendimento admi-
nistrativo que já havia sido alterado oficialmente. Esclareceu que, no ano de 2013, revogou 
– por meio da IN nº 70/2013 – o disposto no art. 76 da IN nº 45/2010, não havendo mais, 
portanto, qualquer distinção entre a forma de comprovação do trabalho dos menores e dos 
maiores de idade para fins previdenciários. Por fim, argumentou que a eficácia da sentença 
proferida deve ficar restrita aos limites da competência territorial do órgão prolator, nos 
termos do art. 16 da Lei nº 7.347/1985.” (e. 14)

Houve também apelo da parte-autora. Aduz que
“(a) a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXXIII, assegura o direito trabalhista à proi-
bição do trabalho do menor, todavia não veda o reconhecimento do tempo de serviço ou 
contribuição na hipótese da ocorrência indesejada de trabalho infantojuvenil; (b) o não 
reconhecimento, por parte do INSS, da atividade desempenhada por conta de limite etário 
fixado por norma de natureza trabalhista fere os princípios constitucionais da universalidade, 
da legalidade estrita – e o próprio art. 11 da Lei 8.213/91 –, da proteção geral do trabalhador, 
da justiça social e do direito adquirido; (c) não pode o trabalhador ser punido duplamente: 
uma vez com a perda de sua infância em razão do trabalho e outra com o não reconheci-
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mento desse trabalho pelo INSS, que o faz sem qualquer fundamento jurídico, de modo 
prejudicial ao trabalhador; (d) a jurisprudência dos tribunais superiores vem reconhecendo 
o tempo de serviço constituído mesmo em idade anterior aos 12 anos; (e) nenhum ilícito 
será estimulado com a procedência da presente demanda, já que não decorre da lógica 
essa conclusão, sendo fato irrefutável que o INSS não quer é reconhecer o direito advindo 
do trabalho que foi prestado precocemente; (f) a autarquia previdenciária possui todos os 
meios necessários para fins de verificar se o segurado exerceu atividades abrangidas pela 
Previdência Social, de modo que não é de competência exclusiva do Poder Judiciário aferir 
a existência, ou não, de labor anterior ao limite etário mínimo.”

No Tribunal, o MPF opinou em sentido desfavorável à autarquia, 
pontuando que a jurisprudência mais atual do STJ é no mesmo sentido 
da sentença de parcial procedência. Os recursos foram distribuídos à 
6ª Turma, mediante a sistemática de auxílio prevista na Resolução nº 
89/2014.

O relator, Juiz Federal Hermes Siedler da Conceição Júnior, deu 
parcial provimento ao recurso do MPF, determinando “que o INSS 
averbe o período de tempo laborado pelo menor de 12 anos de idade 
até o limite de 9 anos de idade” (e. 14), e negou provimento ao recurso 
do INSS.

A Desembargadora Vânia Hack de Almeida, então, apresentou 
voto-vista divergente, dando parcial provimento ao recurso do MPF 
em menor extensão e assentando que deve “o INSS averbar o tempo 
laborado pelo menor a partir dos 12 (doze) anos, independentemente do 
disposto no art. 7º da IN 77/2015” (e. 20).

A Desembargadora Salise Monteiro Sanchotene, após substanciais 
considerações sobre o trabalho infantil, votou por
“acompanhar o voto do eminente relator, Juiz Federal Hermes Siedler da Conceição Júnior, 
no que tange à possibilidade de ser computado período de trabalho realizado antes dos 12 
anos de idade, para fins de reconhecimento de tempo de serviço e de contribuição pelo 
exercício das atividades descritas no art. 11 da Lei 8.213/91, em maior amplitude, sem a 
fixação de requisito etário.” (evento 23)

Em razão do resultado não unânime, o julgamento foi sobrestado 
nos termos do art. 942 do CPC para prosseguimento mediante quórum 
qualificado.

Antes do prosseguimento, porém, foi implementada a Resolução nº 
30/2017, com a criação de duas turmas regionais suplementares e a 
consequente mudança na composição de várias turmas deste TRF. A 6ª 
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Turma passou a ser composta por este relator, pela Juíza Federal Taís 
Schilling Ferraz (convocação em auxílio conforme Resolução TRF4 
34/2017) e pelo Juiz Federal Artur César de Souza (convocação em 
auxílio conforme Resolução TRF4 34/2017) (Processo Administrativo 
SEI nº 0005972-62.2017.4.04.8000).

Para seguimento do julgamento na forma do já citado art. 942, o 
feito foi incluído em pauta no dia 26.07.2017 (e. 32). Antes do exame 
do mérito, foi questionada pelo INSS a possibilidade de mudança dos 
votos já apresentados pelos anteriores integrantes. A pertinência do 
ponto também foi levantada pelo Ministério Público Federal, autor 
da ação (e. 31). Como a temática é potencialmente comum às demais 
turmas da Corte, decidiu-se pela formulação de questão de ordem, já 
que requerida por ambas as partes, de modo a uniformizar a solução a 
ser dada.

Assim, foi suscitada questão de ordem para que seja definido se 
é possível, no curso do julgamento realizado pela sistemática do art. 
942 do CPC, a alteração de voto já proferido por desembargador ou 
juiz que não mais compõe a turma no momento da continuidade do 
julgamento.

Após a remessa à Corte Especial, a União requereu a inclusão no 
feito como amicus curiae, pedido que foi deferido.

É a breve síntese dos autos.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira:

1 – Admissibilidade da questão de ordem

Com o advento do novo Código de Processo Civil, a necessidade 
de uniformização da jurisprudência se tornou impositiva. Não é à 
toa que há um dever de manutenção da estabilidade, da coerência e 
da integridade dos pronunciamentos judiciais (art. 926, CPC). No 
âmbito dos tribunais, a aplicação de determinados dispositivos pode, 
de fato, representar uma indevida ruptura dessa uniformidade, já que a 
distribuição da competência da Corte permite que alguns temas sejam 
tratados sob enfoques distintos à luz de cada especialidade.

Vale o registro de que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
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é composto atualmente de oito turmas regulares e duas turmas 
suplementares. E, em matéria processual, mesmo que de forma supletiva, 
todas elas empregam, em alguma medida, as disposições do Código 
de Processo Civil. Afigura-se relevante, portanto, que a controvérsia 
havida em torno de alguma de suas disposições seja solucionada pela 
Corte Especial, já que a resposta deverá ser observada, nos termos do 
art. 927, V, do CPC.

Nesse mesmo sentido, o RITRF4 estabelece que os feitos de 
competência das turmas ou da seção devem ser remetidos à Corte 
Especial quando for relevante a questão jurídica ou houver necessidade 
de prevenir divergência entre as seções (art. 18, IV, RITRF4).

No caso dos autos, no instante da continuidade do julgamento da 
Ação Civil Pública nº 5017267-34.2013.4.04.7100, em razão do art. 
942 do CPC, foi suscitada a questão sobre a possibilidade de ocorrer 
mudança dos votos já apresentados pelos anteriores integrantes da turma 
que não mais a compõem. Com efeito, a solução da questão afigura-se 
pertinente para praticamente todas as turmas deste Tribunal, na medida 
em que a Resolução nº 30/2017 ocasionou uma série de mudanças de 
composição nos órgãos colegiados.

Reputo adequado, portanto, o emprego da presente questão de ordem 
para identificar solução uniforme ao tema proposto.

2 – Alteração de voto após a substituição do votante

Limita-se a controvérsia em definir se é possível, no curso do 
julgamento realizado pela sistemática do art. 942 do CPC, a alteração 
de voto já proferido por desembargador ou juiz que não mais compõe a 
turma no momento da continuidade do julgamento. A redação completa 
do dispositivo controvertido é a seguinte:

“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prossegui-
mento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados 
nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir 
a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros 
o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, co-
lhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do 
prosseguimento do julgamento.
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§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento 
não unânime proferido em:

I – ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, 
seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II – agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente 
o mérito.

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:
I – do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;
II – da remessa necessária;
III – não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.”

De início, recordo que o julgamento colegiado, diferentemente do 
que ocorre com os pronunciamentos unipessoais, é ato complexo e 
que se desenvolve por meio de uma sucessão de atos processuais. No 
aspecto temporal, o julgamento também se dilata em razão de inúmeras 
variáveis, como a possibilidade de sustentação oral, pedido de vista, 
conversão em diligências etc. Além disso, como são vários atos, há um 
rito a ser observado.

O novo Código de Processo Civil, nessa linha, estabeleceu a 
necessidade de prosseguimento do julgamento colegiado para as 
hipóteses de resultado não unânime da apelação (art. 942, caput, CPC), 
bem como da ação rescisória, se o resultado ocasionar a rescisão do 
julgado (art. 942, § 3º, I, CPC), e na hipótese de agravo de instrumento 
que reforma decisão que julga parcialmente o mérito (art. 942, § 3º, II, 
CPC). Em tais casos, o julgamento irá prosseguir com a presença de 
outros julgadores em número suficiente para garantir a possibilidade de 
mudança do resultado inicialmente colhido (art. 942, caput, CPC).

Trata-se de técnica de julgamento que promove a ampliação do 
colegiado nas hipóteses especificadas. É, pois, mais um passo a ser 
dado no procedimento de julgamento coletivo. Ademais, há disposição 
legal expressa sobre a possibilidade de alteração do voto: “Os 
julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião 
do prosseguimento do julgamento” (art. 942, § 2º, CPC).

Não há, portanto, grandes digressões sobre as situações de 
normalidade: se estão presentes os mesmos votantes originários do 
início do julgamento, eles poderão modificar o seu voto por ocasião do 
prosseguimento do procedimento em razão da ampliação do quórum. 
Por isso, inclusive, é assegurado o direito à nova sustentação oral (art. 
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942, caput, parte final, CPC).
Na vigência do código anterior, as razões para se aceitar a mudança 

foram expostas com precisão por José Carlos Barbosa Moreira 
(Comentários ao Código de Processo Civil. v. V. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. p. 669):

“Seria absurdo proibir-se em termos absolutos a modificação do pronunciamento emitido, 
pois assim se eliminaria precisamente a grande vantagem do julgamento colegiado, que 
reside em propiciar a influência dos raciocínios expostos pelos diversos votantes sobre a 
formação do convencimento dos seus pares. Por outro lado, é intuitivo que a possibilidade 
de modificar o voto proferido não há de prolongar-se indefinidamente, sob pena de com-
prometer, de modo intolerável, a estabilidade dos julgamentos e a segurança das partes.”

Por questões de estabilidade e segurança jurídica, a mudança 
do voto já proferido é limitada pela ordem jurídica. Não havia, no 
diploma processual anterior, regra expressa, muito embora a doutrina 
e a jurisprudência já deixassem claro que após o encerramento do 
julgamento, que se dá com a proclamação, não mais seria dado ao 
magistrado realizar mudanças (idem, op. cit., p. 669; REsp 258.649/PR, 
rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, julgado em 17.08.2004, 
DJ 13.09.2004, p. 173). O novo Código de Processo Civil dissipou as 
dúvidas:

“Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, desig-
nando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo pre-
sidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.

§ 2º No julgamento de apelação ou de agravo de instrumento, a decisão será tomada, 
no órgão colegiado, pelo voto de 3 (três) juízes.

§ 3º O voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do 
acórdão para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento.”

Como se percebe do dispositivo acima transcrito, há uma limitação 
temporal e uma limitação subjetiva à modificação dos votos. No aspecto 
temporal, consagrou-se a orientação jurisprudencial: não é possível 
alterar o voto após o momento da proclamação do resultado pelo 
presidente (art. 941, § 1º, primeira parte, CPC). No aspecto subjetivo, 
definiu-se que não é possível alterar o voto se ele foi proferido por juiz 
afastado ou substituído (art. 941, § 1º, segunda parte, CPC).

Tenho que essas limitações são também aplicáveis à sistemática 
decorrente do art. 942 do CPC, e a razão é simples: com a ampliação 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018282

do quórum, ocorre o prosseguimento do julgamento. O resultado final 
apenas sucederá com a proclamação do resultado posterior, e não com 
a proclamação inicial – que é inevitavelmente parcial quando deva 
incidir o art. 942 do CPC. A questão, aliás, não passou despercebida 
pela melhor doutrina (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 8. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 478):

“Por conseguinte, a proclamação do resultado ‘final’ constitui derradeira ocasião para 
a mudança de ponto de vista do julgador. Ao invés, os resultados parciais não obstam a 
alteração. É o que estabelece o art. 942, § 2º, mas com a ressalva derivada do art. 941, § 
1º, in fine: se um dos julgadores que já votaram não participa da sessão, por qualquer 
motivo, o respectivo voto é inalterável e irretratável, devendo ser computado na apuração 
do resultado. Em outras palavras, a faculdade de retratação do voto constitui faculdade 
estritamente pessoal.”

Com efeito, o caráter pessoal do voto já proferido impede que, nas 
hipóteses de afastamento e substituição, haja alteração posterior das suas 
razões, inclusive afetando o resultado do julgamento. Essa constatação, 
mesmo antes do CPC atual, já era identificada no Superior Tribunal de 
Justiça:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO DE AGRAVO EM 
EXECUÇÃO. PEDIDO DE VISTA. ALTERAÇÃO DE VOTO ANTES DA PROCLAMA-
ÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO QUANTO A ESSA HIPÓTESE 
SE REALIZADA A ALTERAÇÃO POR OUTRO DESEMBARGADOR QUE ATUA EM 
SUBSTITUIÇÃO ÀQUELE QUE JÁ HAVIA VOTADO. NULIDADE CONFIGURADA.

I – Esta Corte já firmou orientação de que, nos julgamentos colegiados, enquanto não 
proclamado o resultado e, assim, não ocorrido o encerramento do julgamento, é possível 
ao julgador retificar ou alterar seu voto.

II – Esse entendimento, contudo, não autoriza que tal retratação seja efetivada por 
membro da turma julgadora que atua em substituição a um colega que já votou em deter-
minado sentido.

Significa, portanto, que essa faculdade conferida ao julgador de rever seu entendimento 
enquanto perdurar o julgamento é pessoal, não podendo ser exercida por seu substituto.

Ordem concedida.” (HC 64.835/RJ, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 
em 22.05.2007, DJ 13.08.2007, p. 393)

“HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. 
DECRETO-LEI Nº 201/67, ART. 1º, INCISO I. SESSÃO DE JULGAMENTO PARA RE-
CEBIMENTO DA DENÚNCIA. VOTO DO RELATOR PROFERIDO. SUBSTITUIÇÃO. 
RETIFICAÇÃO DO VOTO PELO SUBSTITUTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO 
NULO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS 
CONCEDIDA.

1. Enquanto não encerrado o julgamento, com a proclamação do resultado final, não 
há óbice à retificação, pelo julgador, de seu voto, ainda que se trate do relator da causa. 
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Precedentes.
2. No caso, porém, o relator originário da ação penal já havia proferido seu voto, 

tendo sido o julgamento interrompido por pedido de vista. Posteriormente, o relator foi 
substituído, em razão de sua aposentadoria, tendo o substituto, de forma indevida, retificado 
voto que não foi por ele proferido.

3. Segundo a jurisprudência desta Corte, ‘o que é possível é a alteração do voto pro-
ferido antes da proclamação do resultado do julgamento pelo mesmo julgador, e não por 
um terceiro que atua em substituição ao magistrado ausente. Significa, portanto, em outras 
palavras, que essa faculdade conferida ao julgador, de rever seu entendimento enquanto 
perdurar o julgamento, é pessoal, não podendo ser exercida por seu substituto’ (HC 64.835/
RJ, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22.05.2007, DJ 13.08.2007).

4. Como os fatos atribuídos ao paciente ocorreram, segundo a denúncia, entre setembro 
e novembro de 1997, foi extinta a punibilidade no caso concreto, em se considerando que, 
com a anulação do julgamento que recebeu a denúncia, não houve causa interruptiva da 
prescrição, transcorrendo, assim, prazo superior a 16 anos.

5. Ordem de habeas corpus concedida, para anular o acórdão que recebeu a denúncia 
e, em consequência, declarar extinta a punibilidade do paciente, pela prescrição da pre-
tensão punitiva.” (HC 225.082/PI, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 
10.12.2013, DJe 03.02.2014)

Ainda que não se considere o voto já proferido como um ato pessoal, 
razões de segurança jurídica indicam que não é possível a modificação. 
Realmente, entendo que haveria violação à estabilidade já atingida, 
ainda que parcial, se outro magistrado estivesse habilitado a alterar as 
razões já apresentadas por julgador anterior.

Dúvida poderia existir sobre quais as hipóteses de afastamento e 
substituição que causam a impossibilidade de mudança do voto. Tenho 
que os casos podem ser identificados na legislação esparsa, como, 
por exemplo, a Lei Complementar nº 35/79 (Loman), que traz alguns 
casos de afastamento e substituição. Outro referencial possível está nos 
regimentos internos dos tribunais. Cito aqui, a propósito, o Regimento 
Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que traz algumas 
situações de substituição relativas ao relator:

“Art. 59, RITRF4. O relator é substituído:
I – no caso de impedimento, ausência ou obstáculos eventuais, em se cogitando da 

adoção de medidas urgentes, pelo revisor, se houver, ou pelo desembargador imediato em 
antiguidade, no Plenário, na Corte Especial, na Seção ou na Turma, conforme a competência, 
o que não afeta a competência do relator originário para fins de prevenção, para medidas 
de execução, cautelares supervenientes ou outros feitos incidentes;

II – quando vencido, em sessão de julgamento, pelo desembargador designado para 
redigir o acórdão, sendo que este será, necessariamente, o relator para eventuais recursos 
de embargos de declaração, embargos infringentes e de nulidade em matéria penal e na 
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hipótese de retorno dos autos para exame de juízo de retratação, em face de julgamento de 
demanda repetitiva ou repercussão geral;

III – em caso de ausência por mais de trinta dias, nos feitos do Plenário, mediante 
redistribuição;

IV – em caso de transferência para outra Seção, ou quando empossado presidente, 
vice-presidente ou corregedor, salvo quanto aos processos com pedido de vista, ou aqueles 
encaminhados à revisão, ou remetidos à secretaria com pedido de dia, pelo desembargador 
que preencher sua vaga na Turma ou que tiver proferido o primeiro voto vencedor, condi-
zente com o do relator, para admitir recurso enquanto não preenchida sua vaga;

V – em caso de aposentadoria, exoneração ou morte, pelo desembargador que tiver 
proferido o primeiro voto vencedor, condizente com o do relator, para lavrar ou assinar 
os acórdãos dos julgamentos, bem como para admitir recursos enquanto não preenchida 
sua vaga.”

Nas hipóteses acima, caso a substituição ocorra no curso do 
procedimento do julgamento, isto é, quando já iniciada a votação, mas 
antes da proclamação do resultado, o voto apresentado pelo magistrado 
que foi substituído não mais poderá ser alterado naquele julgamento. 
Além disso, haverá substituição nas hipóteses em que o desembargador 
ou juiz não mais compõe a turma, o que atrai a incidência do art. 941, 
§ 1º, do CPC.

Vale registrar que a legislação também não faz distinção entre 
causas transitórias ou permanentes para a mudança na composição do 
colegiado. É, portanto, irrelevante que a substituição seja definitiva ou 
temporária para fins de possibilidade de mudança do voto já proferido.

Não se discute aqui a possibilidade de modificação do resultado 
final após o julgamento pelas vias ordinárias ou extraordinárias. De 
fato, a subsequente interposição de recurso ensejaria novo julgamento, 
habilitando todos os integrantes do colegiado a votar. É o que ocorreria, 
aliás, caso houvesse a interposição de embargos de declaração.

Concluindo, eminentes colegas julgadores, embora tenha buscado 
trazer os fundamentos jurídicos doutrinários e jurisprudenciais para 
que melhor clarificassem a matéria em exame, tenho para mim que a 
simples leitura e interpretação gramatical do artigo 942, § 2º, do CPC 
(“os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por 
ocasião do prosseguimento do julgamento”) já resolve sem qualquer 
sombra de dúvida a questão.

Ora, com a devida vênia aos que têm entendimento em contrário, 
o verbo “rever” remete a um ato personalíssimo. Por fiel à obviedade, 
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somente pode rever qualquer ato ou entendimento quem os anteriormente 
tenha praticado, jamais outra pessoa, pois estaria praticando um novo 
ato ou externando um novo entendimento.

Diante de todo o exposto, entendo que não é possível, no curso do 
julgamento realizado pela sistemática do art. 942 do CPC, a alteração 
de voto já proferido por desembargador ou juiz que não mais compõe a 
turma ou seção no momento da continuidade do julgamento.

3 – Análise do caso concreto

No caso dos autos, verifica-se que o relator originário era o Juiz 
Federal Hermes Siedler da Conceição Júnior. O feito havia sido a ele 
distribuído em razão da sistemática de auxílio prevista na Resolução 
nº 89/2014. Sua Excelência apresentou voto. No seguimento, a 
Desembargadora Vânia Hack de Almeida apresentou voto-vista 
divergente, dando parcial provimento ao recurso do MPF em menor 
extensão. Após, a Desembargadora Salise Monteiro Sanchotene votou 
por acompanhar parcialmente o relator, dando provimento ao recurso 
em maior extensão.

O julgamento foi sobrestado nos termos do art. 942 do CPC para 
prosseguimento mediante quórum qualificado. Ocorre que o eminente 
relator foi substituído em razão do encerramento do regime de auxílio, 
momento em que os autos passaram para a minha relatoria. Na 
sequência, as Desembargadoras Vânia e Salise foram substituídas em 
razão da transferência decorrente da Resolução nº 30/2017, que instituiu 
as turmas regionais suplementares.

Assim, a 6ª Turma passou a ser composta por este relator, pela 
Juíza Federal Taís Schilling Ferraz (convocação em auxílio conforme 
Resolução TRF4 34/2017) e pelo Juiz Federal Artur César de Souza 
(convocação em auxílio conforme Resolução TRF4 34/2017) (Processo 
Administrativo SEI nº 0005972-62.2017.4.04.8000), verificada a 
hipótese de que trata o inciso IV do art. 59 do RITRF4.

Ora, considerando que o relator originário já havia apresentado 
voto e que os demais integrantes anteriores da 6ª Turma também já 
haviam votado, diante das substituições ocorridas, concluo que, neste 
caso concreto, não é mais possível a alteração dos votos já proferidos. 
O julgamento, porém, está pendente e deverá ter prosseguimento com 
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a apresentação dos votos necessários para possibilitar a inversão do 
resultado inicial, nos exatos termos do art. 942, caput, do CPC.

4 – Dispositivo

Ante o exposto, voto por solver questão de ordem para assentar que 
não é possível, no curso do julgamento realizado pela sistemática do 
art. 942 do CPC, a alteração de voto já proferido por desembargador 
ou juiz que não mais compõe a turma no momento da continuidade do 
julgamento.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Pedi vista 
para melhor examinar estes autos e apresento agora solução, com a 
vênia da divergência, no sentido de acompanhar o voto do eminente 
relator desta questão de ordem.

O tema em análise denota especial relevo por versar substancial 
inovação empreendida pelo atual Código de Processo Civil, a qual foi 
forjada com o escopo de solver mediante quórum ampliado eventuais 
divergências verificadas nos julgamentos colegiados, dispensando o 
manejo de recurso, o que ocorria pela via dos embargos infringentes, 
ora extintos.

Passando para a matriz normativa da questão, julgo que a possibilidade 
de revisão de voto por ocasião do prosseguimento do julgamento na 
forma do artigo 942 do CPC encerra via de cunho personalíssimo, 
alcançada apenas ao magistrado que anteriormente votou.

Transcrevo a regra:
“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prossegui-

mento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados 
nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir 
a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros 
o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

(...)
§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do 

prosseguimento do julgamento.” (grifei)

Na mesma linha, o § 1º do artigo 941 do CPC, com o objetivo de 
afastar a modo expresso a alteração de voto por magistrado distinto 
daquele que o proferiu originariamente, elencou as impossibilidades 
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consistentes nos casos de afastamento e substituição, consoante a seguir 
reporto:

“Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, desig-
nando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo 
presidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.” (grifei)

Entendo que a sucessão por novo magistrado no acervo anteriormente 
jurisdicionado por outro encerra evidente caso de substituição, a impedir 
por expressa previsão legal a alteração de voto pelo sucessor.

A conclusão é roborada pelo que consta do inciso IV do artigo 59 do 
RITRF4, conforme transcrição a seguir:

“Art. 59. O relator é substituído:
(...)
IV – em caso de transferência para outra Seção, ou quando empossado presidente, 

vice-presidente ou corregedor, salvo quanto aos processos com pedido de vista, ou aqueles 
encaminhados à revisão, ou remetidos à secretaria com pedido de dia, pelo desembargador 
que preencher sua vaga na Turma ou que tiver proferido o primeiro voto vencedor, condi-
zente com o do relator, para admitir recurso enquanto não preenchida sua vaga;” (grifei)

A aplicação conjugada de ambos os dispositivos do CPC acima 
colacionados, bem assim da regra supra do Regimento Interno desta 
Corte, confere a necessária unidade ao sistema, bem assim torna clara 
sua racionalidade.

À míngua de jurisprudência específica das Cortes Superiores acerca 
do novel dispositivo trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, 
invoco a práxis do Supremo Tribunal Federal, bem rememorada pelo 
eminente Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto na sessão 
anterior desta Corte Especial, no sentido da indiscutível estabilidade 
dos votos proferidos por ministros posteriormente sucedidos, sem 
possibilidade de alteração por seus sucessores.

Refiro igualmente os precedentes do Superior Tribunal de Justiça prévios 
ao advento do atual CPC e a doutrina trazida pelo eminente relator, que 
bem evidenciam essa lógica de compreensão do fenômeno do julgamento 
colegiado, que segue indene no atual diploma processual civil.

Ante o exposto, voto por solver a questão de ordem acompanhando 
o voto do eminente relator.

É o voto.
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VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: Embora já tenha me 
posicionado a respeito da controvérsia em outro feito, na sessão de 
24.08.2017 deste colegiado pedi vista dos presentes autos para melhor 
apresentar minhas razões.

Resumidamente, o debate trazido à deliberação nesta questão 
de ordem consiste em definir se, nos julgamentos que se deram pela 
sistemática do art. 942 do CPC/2015, é possível a alteração de voto já 
proferido por magistrado que sucedeu outro no colegiado.

Inicialmente, aponto não desconhecer as limitações temporais ou 
subjetivas à modificação de votos em julgamento colegiados, sejam elas 
decorrentes de regras escritas ou costumeiras no âmbito dos tribunais. 
Aliás, comungo da ideia de que, em regra, os votos já proferidos por 
membros que não mais integrem o colegiado devem ser preservados em 
respeito à segurança jurídica e ao trabalho desenvolvido pelo julgador 
que já formou a sua convicção.

Por isso, acompanho na essência o voto do eminente relator, 
divergindo pontualmente no procedimento específico criado pela 
nova sistemática do julgamento com quórum ampliado do art. 942 
do novo CPC. Assim, a divergência limita-se a essa situação, que, 
pelo procedimento, pela disciplina processual e pelas circunstâncias 
próprias, exige reflexão distinta.

Vejamos, o novo CPC de 2015 trouxe disciplina expressa sobre a 
questão que não encontrava correspondência na lei processual anterior, 
§ 1º do art. 941:

“Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do julgamento, desig-
nando para redigir o acórdão o relator ou, se vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.

§ 1º O voto poderá ser alterado até o momento da proclamação do resultado pelo pre-
sidente, salvo aquele já proferido por juiz afastado ou substituído.

(...)”

Atento a isso, e partindo do brocardo hermenêutico de que a lei não 
contém palavras inúteis, extraí do § 1º acima transcrito que a intenção 
do legislador foi a de estabelecer uma norma para evitar ou minimizar 
a oscilação da jurisprudência dos tribunais. Considerando a frequente 
modificação da composição dos órgão fracionários decorrente de 
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afastamentos por férias ou outros eventos temporários, penso que a 
lei buscou trazer uma limitação expressa à modificação de votos já 
proferidos nesses casos de modificação da composição temporária 
do órgão julgador. Mais, é razoável que o julgador substituto e de 
forma temporária respeite o entendimento do seu titular, visto que já 
expressado em julgamento, mesmo que inconcluso. E essa natureza 
temporária da modificação do colegiado, ao meu entender, é o escopo 
da norma limitadora acima.

Por sua vez, mesmo que a legislação esparsa não traga uma 
distinção clara, penso que, diferentemente dos casos de afastamento ou 
substituição do magistrado, a sucessão configura hipótese de alteração 
do colegiado permanente. Em outras palavras, esta última situação 
acontece quando o colegiado é modificado de forma a assumir uma 
nova composição de membros titulares, o que pode, inclusive, refletir 
em novos posicionamentos jurisprudenciais acerca de temas ainda não 
deliberados pela corte especial do respectivo tribunal ou pelos tribunais 
superiores.

Tendo presente a redação legal acima transcrita, que, ao meu sentir, 
dispõe sobre modificação temporária do colegiado, nos casos de 
afastamento e substituição (§ 1º do art. 941 do CPC), em oposição à 
permanente, nos casos de sucessão, entendo que a nova lei processual 
permite a alteração de voto já proferido quando o julgamento ainda 
não foi proclamado pelo presidente, sobretudo nos casos de aplicação 
do art. 942 do novo CPC. Penso que essa ideia coaduna-se com a 
intenção do legislador de preservar a fidelidade da jurisprudência com 
a composição do colegiado, e para melhor explicar trago o exemplo 
de um julgamento proferido pela sistemática do referido artigo 942. A 
turma inicia o julgamento de uma apelação que se encerra por maioria na 
primeira sessão. Imagine-se a hipótese de modificação da composição 
do colegiado permanente, por sucessão de seus membros. Imagine-se, 
ainda, que essa modificação de composição possa refletir no resultado 
de determinado entendimento. Caso não permitida a modificação do 
voto dos membros ora titulares (permanentes) do colegiado, teríamos 
a possibilidade de conclusão de um julgamento, em data posterior à 
modificação da turma, que não mais reflete o posicionamento ora 
vigente.
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Melhor explicando, caso não permitida a modificação do voto do 
membro que ganhou assento no colegiado por sucessão, de forma 
permanente, permitiríamos a convivência de julgados com conclusões 
distintas sobre um mesmo tema, de um mesmo colegiado, em uma 
mesma data. Penso que é justamente esse o espírito da norma processual 
do § 1º do art. 941, minimizar a oscilação jurisprudencial em eventos de 
modificação temporária da composição do colegiado, ao tempo em que 
permite também minimizar ou definir mais precisamente as modificações 
jurisprudenciais nos eventos de sucessão, ou seja, alteração permanente 
do colegiado.

Em outro plano, se não permitida essa autonomia de posicionamento 
do magistrado que sucede na composição do órgão julgador, cria-se 
uma certa artificialidade do julgamento. Explico: i) a presença do novo 
magistrado (reitero, só em caso de sucessão) é obrigatória, a fim de 
atender o requisito legal da composição ampliada, necessária para 
“garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial” (caput do 
art. 942 do CPC); ii) somente pode prosseguir na mesma sessão se 
houver a possibilidade de colher outros votos de “outros julgadores que 
porventura componham o órgão colegiado” (§ 1º do art. 942 do CPC), 
reforçando a necessidade de participação do magistrado sucedente.

Logo, caso o magistrado não possa expressar sua posição (seja 
ratificando, seja alterando o voto do antecessor), terá mero papel 
figurativo, exigido apenas para garantia de quórum, mas sem direito 
a voz e opinião. Não se pode criar uma obrigação de presença na 
composição do órgão julgador, sem, contudo, garantir o direito de 
manifestar sua posição (voto) sobre o julgamento que integra. Em suma, 
entender diversamente seria reduzir a independência e a autonomia do 
julgador.

Ante o exposto, voto por solver questão de ordem para assentar 
que é possível, no curso do julgamento realizado pela sistemática do 
art. 942 do CPC, a alteração de voto já proferido por desembargador 
ou juiz que não mais compõe a turma no momento da continuidade 
do julgamento, por outro magistrado que veio a sucedê-lo de forma 
permanente na composição do respectivo colegiado.
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AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA Nº 5042016-36.2017.4.04.0000/RS

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

Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Agravo. Suspensão de sentença. Caracterização de lesão à ordem 
pública inexistente.

1. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/92, “compete ao presidente 
do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, 
suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações 
movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do 
Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, 
em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, 
e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas”.

2. A suspensão de liminar não configura sucedâneo recursal, in-
viabilizando a reforma da decisão atacada no seu mérito. O objeto 
jurídico da medida de contracautela limita-se à análise de grave lesão 
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

3. O impacto negativo no fluxo de análise dos processos de trabalho 
do INSS, a complexidade de eventuais perícias médicas ou a alegada 
dificuldade operacional pela falta de peritos médicos não sugerem a 
concretização de danos que justifiquem a suspensão da liminar.

4. Agravo desprovido.

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

Porto Alegre, 28 de setembro de 2017.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Trata-se de agravo interposto em face de decisão desta Presidência 
que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da sentença proferida 
na Ação Civil Pública nº 5012756-22.2015.4.04.7100/RS, em curso 
na 17ª Vara Federal de Porto Alegre/RS, objetivando sustar decisão 
que reconheceu “a manutenção da condição de segurado do instituidor 
da pensão por morte nos casos em que comprovada a eclosão da 
incapacidade durante os períodos de graça, quer seja temporária, quer 
seja permanente, independentemente do pedido de auxílio-doença ou 
aposentadoria por invalidez à época, desde que atendidos os demais 
requisitos legais, devendo a autarquia tomar as medidas necessárias para 
o cumprimento desta decisão, adequando seus regulamentos internos à 
presente condenação”, determinando a ampla divulgação da decisão e 
comprovando ambas as medidas nos autos, no prazo de 30 dias, sob 
pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) (evento 28 – SENT1 – 
proc. nº 5012756-22.2015.404.7100).

Sustenta, em síntese, que escapou à decisão agravada a percepção 
de que o dano à ordem administrativa não reside no deferimento de 
pensões às pessoas que vierem a ser favorecidas pela ACP (que 
certamente serão raras), mas na necessidade de ter de abrir investigação 
e perícia em todos os casos de pedidos de pensão por morte nos quais 
o indeferimento se dê pelo motivo “falta de qualidade de segurado 
do instituidor”. Menciona, ainda, que o dano à ordem administrativa 
não está no número de favorecidos (que é pequeno). Está no tamanho 
do universo que o INSS terá de revolver para identificar os eventuais 
favorecidos, aliado ao fato de que esse exame depende de perícia técnica 
por parte dos peritos médicos, e estes já são insuficientes para as rotinas 
existentes (evento 1 – ANEX4, relatório Brasil – evolução do quadro 
de peritos). Por fim, reitera o INSS os termos do pedido original de 
suspensão e pede seu deferimento, com o provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
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De plano, transcrevo os fundamentos da decisão agravada, os quais 
adoto como razões de decidir:

“[...]
Decido.
Consoante o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, que trata sobre a concessão de medidas cau-

telares contra atos do poder público:
‘Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo 

recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movi-
das contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da 
pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público 
ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e 
à economia públicas.’

Quanto à natureza jurídica do instituto da suspensão de liminar, importa referir que não 
se trata de recurso, mas de medida de natureza incidental, na qual não se perquire acerca 
da injuridicidade da decisão.

Consoante lição de Marcelo Abelha Rodrigues,
‘as razões que justificam o pedido de suspensão de execução de pronunciamento judicial 
não se associam à juridicidade ou à antijuridicidade da decisão prolatada, isto é, não são 
consequência de uma suposta legalidade ou ilegalidade do pronunciamento cuja eficácia 
se pretende suspender. Bem pelo contrário, as razões e os motivos da suspensão são para 
evitar grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas, independentemente do acerto ou 
do desacerto da decisão que terá sua eficácia suspensa. A licitude ou a ilicitude da decisão 
deverá ser atacada pela via própria recursal, que terá o condão, pois, de apreciar as razões 
jurídicas da decisão, para só então reformá-la ou cassá-la.’

Ainda,
‘a decisão permanece intacta, inalterada e imune ao pedido de suspensão de execução que 
se volta contra um efeito seu, e não propriamente contra o seu conteúdo, que deverá, oportu-
namente e pela via legal, ser desafiado pelo remédio próprio.’ (in Suspensão de segurança: 
sustação da eficácia de decisão judicial proferida contra o poder público. 3. ed. Revista dos 
Tribunais, 2010. p. 158-159)

A limitação material da suspensão de liminar encontra amplo respaldo jurisprudencial. 
Nesse sentido,
‘a teor da legislação de regência (Lei nº 8.437/1992), a suspensão da execução de decisum 
proferido contra o poder público visa à preservação do interesse público e supõe a existência 
de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, em princípio, 
seu respectivo cabimento alheio ao mérito da causa. (...) Sendo assim, busca evitar que 
decisões precárias contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis 
em razão da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, 
em última instância, para a própria coletividade. (...)’ (AgRg na SLS 2.107/SP, rel. Ministro 
Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 04.05.2016, DJe 20.05.2016)

Ademais, cumpre acrescentar que a suspensão de liminar possui caráter excepcional. 
Consoante definido pela Corte Suprema, no julgamento da SL nº 770, em voto da lavra do 
Ministro Ricardo Lewandowski, a contracautela
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‘é medida profundamente invasiva do devido processo legal judicial, na medida em que 
satisfeita com cognição sumaríssima, de paupérrimo contraditório e por iniciativa mono-
polizada pelo Estado, em desfavor de demandas apresentadas pelo cidadão. Por atravessar 
o curso normal do processo perante os demais órgãos jurisdicionais, dotados de extensa 
competência e legitimidade para conhecer com amplitude os fatos e os direitos alegados, o 
uso indiscriminado das contracautelas excepcionalíssimas leva ao desprestígio da função 
jurisdicional.’

Como consequência, ressalta o eminente ministro ‘que a natureza excepcional desta 
contracautela permite tão somente uma análise perfunctória, vedada a cognição exauriente 
sobre o mérito da demanda original’ (DJ 23.03.2015).

Por fim, o instituto processual da suspensão de liminar destina-se a garantir um resultado 
útil ao recurso que será manejado para efetivamente rediscutir os fundamentos que emba-
saram a medida antecipatória contrária ao poder público, evitando-se, assim, a ocorrência 
de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.

Cumpre aludir que a medida de contracautela caracteriza-se pelo caráter de excepcio-
nalidade, implicando à parte requerente a efetiva comprovação da potencialidade lesiva 
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas gerada pela imediata execução da 
decisão impugnada. Nesse sentido:

‘SUSPENSÃO DE LIMINAR. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR. 
GRAVE LESÃO À ORDEM JURÍDICA E ADMINISTRATIVA E À ECONOMIA PÚ-
BLICA NÃO COMPROVADA.

I – A execução de tutela antecipada deferida em desfavor do poder público pode ser 
suspensa pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça quando a ordem tiver o potencial 
de causar grave lesão aos interesses tutelados pelo art. 4º da Lei nº 8.437, de 1992, a saber, 
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas; a potencialidade danosa deve estar 
demonstrada de forma inequívoca.

II – O pedido de suspensão não comprovou, sequer minimamente, a alegada lesão à 
ordem jurídica e administrativa e à economia pública. (...)’ (AgRg na SLS 1.935/PE, rel. 
Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 17.12.2014, DJe 18.02.2015)

‘AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. GRAVE 
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DO DANO ALEGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. 
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I – O agravante não demonstrou, de modo preciso e cabal, a grave lesão à ordem ou à 
economia públicas, sendo insuficiente a mera alegação de que a manutenção do r. decisum 
atacado teria o condão de acarretar danos para o Estado.

II – A existência de 370 (trezentos e setenta) processos judiciais com prazos processuais 
em andamento e audiências para serem realizadas ainda no ano de 2013, bem como a es-
sencialidade do serviço público oferecido, não dispensam os contornos legais relacionados 
ao ônus da prova e à pacífica exigência jurisprudencial, de cabal e precisa demonstração de 
potencial ou grave lesão aos bens tutelados pelas leis de regência do pedido de suspensão. 
(...)’ (AgRg na SLS 1.834/CE, rel. Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 
13.03.2014, DJe 10.04.2014)

Feitas essas considerações a respeito da natureza e do objeto jurídicos do incidente de 
suspensão de liminar, cumpre aludir que a tese central do INSS gravita em torno de suposta 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018 295

lesão à ordem pública, assim entendida como ordem administrativa. Entendo, todavia, que 
o requerente não logrou demonstrar ameaça de lesão à ordem pública de modo suficiente 
ao deferimento do pedido de suspensão.

O impacto negativo no fluxo de análise dos processos de trabalho do INSS, a complexi-
dade de eventuais perícias médicas ou a alegada dificuldade operacional pela falta de peritos 
médicos não sugerem a concretização de danos que justifiquem a suspensão da liminar. Não 
há que se olvidar que eventual reorganização nos fluxos das operações do INSS realmente 
possa causar, ainda que em tese, transtornos àqueles que executam as tarefas administra-
tivas e/ou periciais e atraso no tempo médio nos processos de concessão dos benefícios. 
Contudo, tal justificativa – demora e atrasos – não pode inviabilizar o cumprimento da 
ordem emanada da ACP nº 5012756-22.2015.4.04.7100/RS nem justifica a suspensão da 
liminar da forma preconizada.

Convém reforçar que ‘o deferimento do pedido de suspensão exige a comprovação cabal 
de ocorrência de grave dano aos bens tutelados pela legislação de regência (art. 4º da Lei nº 
8.347/92) (...)’ (AgRg na SS nº 2.702/DF, relator Ministro Felix Fisher, DJe 19.08.2014).

No caso, a inicial apresentada pelo requerente refere, inclusive, que ‘são raros os casos 
de segurados que, estando na qualidade de segurado e tendo sido acometidos por evento 
incapacitante, deixam de requerer o benefício’. E prossegue aduzindo que
‘quem requer o benefício e tem direito a ele, tem o benefício deferido e, assim, preserva 
a qualidade de segurado (Lei nº 8.213/1991, art. 15, I) e, em caso de óbito, gera direito a 
pensão para seus dependentes. Logo, esses não são problema para a ACP. São problema 
para a ACP apenas aqueles que não requerem o benefício mesmo estando incapacitados 
e tendo direito ao benefício. Mas estes, evidentemente, são raros. O Judiciário, talvez 
melhor do que ninguém, sabe que o número dos que pedem o benefício é maior do que 
o dos que têm direito, e não o contrário. Então, o que o Ministério Público pretende, e a 
sentença ordena, é que o INSS modifique nacionalmente todo o procedimento atual (um 
procedimento amparado estritamente na Lei nº 8.213/1991, art. 102, § 2º, que afere aquilo 
que é objetivamente aferível), sem trânsito em julgado, para favorecer alguns improváveis 
segurados que não quiseram requerer o auxílio-doença quando estavam incapacitados. 
Não é razoável, não é seguro, não é legal e atenta contra a eficiência no serviço público 
(CRFB/1988, art. 37).’

Ora, se a própria autarquia reconhece que ‘são raros os casos’ e que o favorecimento 
seria para ‘improváveis segurados’, não vejo como mensurar os danos na extensão preco-
nizada no pedido vestibular.

Por fim, convém referir que a suspensão de liminar não possui natureza de sucedâneo 
recursal e, portanto, não se presta à reanálise dos argumentos empregados para embasar a 
probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) na decisão antecipatória da tutela em 
desfavor do poder público, papel conferido pela legislação processual ao recurso de agravo 
de instrumento.

Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão da liminar concedida nos autos da ACP 
nº 5012756-22.2015.4.04.7100/RS.”

Outrossim, cumpre aludir que o próprio agravante refere que eventos 
dessa espécie totalizaram 23.742 em 2015, 32.381 em 2016 e 17.613 no 
1º semestre de 2017, o que, em um cálculo matemático e grosso modo, 
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leva à média de 2.935 procedimentos administrativos por mês, em 2017, 
para todo o território nacional, o que não torna a decisão inexequível, 
mesmo considerando o déficit de peritos médicos. Ademais, a 
jurisprudência vem pacificamente entendendo que o reconhecimento da 
qualidade de segurado do instituidor da pensão poderá ser demonstrado 
pela comprovação de que implementara as condições para obtenção do 
benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, mesmo que 
não requerido à época.

Ademais, a necessidade de ter de abrir investigação e perícia em 
todos os casos de pedidos de pensão por morte nos quais o indeferimento 
se dê pelo motivo “falta de qualidade de segurado do instituidor” está 
inserida na esfera, repita-se, de “alguns improváveis segurados que não 
quiseram requerer o auxílio-doença quando estavam incapacitados”. 
Assim, não vejo motivos para reforma da decisão que indeferiu a 
suspensão de liminar proposta pelo INSS.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.
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SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA            
Nº 5046629-02.2017.4.04.0000/SC

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

Autora: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Réu: Fernando Dauwe

Advogado: Dr. Fernando Dauwe
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Agravo. Suspensão de sentença. Caracterização de lesão à ordem 
pública.

1. Nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/92, “compete ao presidente 
do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, 
suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações 
movidas contra o poder público ou seus agentes, a requerimento do 
Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, 
em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, 
e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia 
públicas”.

2. A suspensão de liminar não configura sucedâneo recursal, in-
viabilizando a reforma da decisão atacada no seu mérito. O objeto 
jurídico da medida de contracautela se limita à análise de grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

3. Ofensa à ordem pública evidenciada no risco de denúncia do 
convênio que destina vagas a magistrados e servidores do Poder Judiciário 
de Santa Catarina, firmado entre o Poder Judiciário de Santa Catarina e 
a UFSC, na hipótese de paralisação do programa, conforme determinado 
na liminar.

4. Agravo desprovido.

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, negar provimento ao agravo, nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante 
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do presente julgado.
Porto Alegre, 28 de setembro de 2017.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Trata-se de agravo interposto em face de decisão desta Presidência que 
deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da liminar deferida pelo Juízo 
da 3ª Vara Federal de Florianópolis, em caráter cautelar, nos autos do 
Mandado de Segurança nº 5015777-26.2017.404.7200, que suspendeu 
o curso do Processo Seletivo do Programa de Mestrado Profissional 
em Direito do PPGPD/UFSC, inclusive a realização da matrícula e o 
Seminário de Integração marcado para ocorrer no dia 11.08.2017, no 
Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, 
até o julgamento final do mandamus.

Sustenta o agravante, em síntese, que caberia à UFSC interpor 
agravo de instrumento e requerer a concessão do efeito suspensivo, 
sendo descabido o pedido de suspensão da liminar.

Menciona, ainda, que a decisão liminar não prejudica o curso inteiro, 
mas apenas suspende por um ou dois meses a programação inicial, sendo 
o prejuízo de muito menor monta do que na hipótese de se iniciarem as 
aulas e alguns alunos perderem suas vagas em função da sentença do 
mandamus. Ademais, estando os recursos definidos e contingenciados, 
nem se pode cogitar de pagamento em duplicidade. Argumenta ainda 
o agravante que sob nenhum aspecto se pode falar em grave lesão à 
ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, deduzindo questões 
de mérito acerca do custeio exclusivo do programa por parte do TJ/SC.

Por fim, requer o agravante que seja reconhecida a impropriedade da 
medida proposta, ante a existência de recurso próprio para a discussão 
aqui realizada e, no mérito, seja reforma da decisão que determinou a 
suspensão dos efeitos da liminar concedida em mandado de segurança, 
ante a inexistência de plausibilidade do direito invocado, e, especialmente, 
da flagrante inexistência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e 
à economia públicas, requisitos essenciais para o referido requerimento.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
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VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
De plano, transcrevo os fundamentos da decisão agravada, os quais 
adoto como razões de decidir:

“Trata-se de pedido formulado pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), bus-
cando a suspensão dos efeitos da liminar deferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal de Florianó-
polis, em caráter cautelar, nos autos do Mandado de Segurança nº 501577726.2017.404.7200, 
que suspendeu o curso do Processo Seletivo do Programa de Mestrado Profissional em 
Direito do PPGPD/UFSC, inclusive a realização da matrícula e o Seminário de Integração 
marcado para ocorrer no dia 11.08.2017, no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade 
Federal de Santa Catarina, até o julgamento final do mandamus.

A Universidade Federal de Santa Catarina aduz, com fulcro no art. 15 da Lei 
12.016/09, o risco de grave ofensa à ordem e à economia públicas, consubstanciado 
na paralisação de um programa que envolve quatro etapas e visa à formação de 112 
pessoas, 96 servidores públicos do TJ/SC, com 16 vagas para ampla concorrência, tota-
lizando um custo de 5,3 milhões de reais. Eventual interrupção significa potencialmente 
a denúncia do convênio, cujo resultado implica zero pessoas formadas. O pedido foi 
assim articulado, verbis:

‘1. Fernando Dauwe impetrou mandado se segurança contra ato do presidente do Co-
legiado Delegado do Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação Profissional em 
Direito da Universidade Federal de Santa Catarina (Edital n° 1/PPGPD/2017). Pediu pro-
vimento liminar que impusesse à autoridade impetrada a adoção, como classificação final 
para o Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito da UFSC, a ordem de todos os 
candidatos em grupo único, sem considerar a reserva de vagas prevista no idem 2.1 do edital 
do certame. Foi proferida decisão deferindo em parte a liminar para, em caráter cautelar, 
suspender o curso do Processo Seletivo do Programa de Mestrado Profissional em Direito 
do PPGPD/UFSC (evento 4).

2. A liminar deixou para após a prestação das informações pela autoridade coatora 
o exame mais aprofundado, nos seguintes termos: ‘comandar, ao menos nesse momento 
processual, a suspensão do certame até a apresentação das informações pela autoridade 
impetrada, oportunidade em que reexaminarei o pleito, considerando os demais pontos de 
insurgência arguidos na inicial’.

3. O fundamento da decisão é exposto aqui: ‘Isso não significa, é bem verdade, que 
não devem ser reservadas vagas aos membros do Poder Judiciário catarinense no processo 
seletivo em epígrafe. O que se está aqui a corrigir é, em face da própria contrapartida da 
Universidade Federal de Santa Catarina, o número de vagas reservadas que, como se disse, 
se mostra irrazoável, ferindo o acesso universal ao ensino público e o próprio princípio da 
isonomia, que é garantia constitucional’.

4. Com as informações (ev. 14), foram tomadas algumas medidas de cunho proces-
sual, mas foi mantido o provimento cautelar deferido no evento 4. A liminar, a pretexto 
de proteger direito individual, prejudicou a todos, inclusive o próprio impetrante: todo o 
curso ficou suspenso.
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2. HISTÓRICO E BASES LEGAIS DO PROJETO DE MESTRADO PROFISSIONAL 
DE DIREITO DA UFSC

5. O Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito – PPGPD foi concebido em 
2013, com a conjugação de interesses entre o Curso de Direito da Universidade Federal de 
Santa Catarina e do Poder Judiciário de Santa Catarina. O projeto do curso foi submetido 
à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes em 
2014 (n° 134/2014).

6. O Mestrado Profissional é um novo Programa de Pós-graduação com características e 
objetivos bem distintos do Mestrado Acadêmico que a UFSC já possui. As características e a 
forma de apresentação de projetos de mestrados profissionais na Capes está prevista na Portaria 
Normativa n° 17, de 28 de dezembro de 2009. O foco do mestrado profissional está voltado 
para a capacitação inovadora de profissionais em suas atividades específicas e não na formação 
de pesquisadores voltados para o desenvolvimento atividades na área de ensino (arts. 4º e 5º).

7. A proposta de Mestrado Profissional da Universidade Federal de Santa Catarina foi 
estruturada e concebida para atender às especificidades e aos objetivos estabelecidos pela 
Portaria 17/2009 da Capes. Como pode ser verificado na ficha de recomendação (ev. 14, 
PAREC6 e PAREC7), todos os requisitos foram devidamente avaliados e atendidos, o que 
resultou na aprovação na proposta de mestrado profissional.

8. O projeto pedagógico do Mestrado Profissional em Direito da UFSC aprovado pela 
Capes possui como área de concentração Direito e Acesso à Justiça, com duas linhas de 
pesquisa: Linha 1 – Acesso à Justiça e formas adequadas de resolução de conflitos: a admi-
nistração da Justiça sob o enfoque do diálogo e da participação; Linha 2 – Acesso à Justiça 
e processos jurisdicionais e administrativos: a administração da Justiça sob o enfoque do 
combate e da cooperação.

O eixo central do curso, em termos de conteúdo, é o acesso à Justiça. Sendo esse um 
tema que perpassa o Direito como um todo, as linhas de pesquisa e as disciplinas foram 
pensadas para dar conta desse universo. A questão do acesso à Justiça está concebida de 
duas formas: (a) sob o prisma da Sociologia Jurídica, buscando descrever como ocorre 
o acesso ou não e suas causas; e (b) sob o prisma da administração da Justiça, buscando 
soluções para eliminar os gargalos existentes no sistema judicial. O mestrado profissional 
está voltado para a segunda forma, que é a da administração judicial.

9. O Programa de Mestrado Profissional em Direito da UFSC está voltado para a 
formação dos profissionais na área do Direito, que, no exercício de suas atividades pro-
fissionais, sejam capazes de encontrar ou construir soluções que garantam, o máximo 
possível, o acesso à Justiça. O mestrado profissional, atuando na formação dos quadros 
do Estado (preferencialmente juízes, promotores, procuradores e advogados públicos, 
conforme explicitado no projeto), propõe-se a qualificar profissionalmente os agentes 
estatais da área do Direito, de forma a ajudar na solução dos problemas hoje existentes 
no âmbito do sistema de justiça.

10. O perfil do profissional a ser formado pelo Programa de Mestrado Profissional em 
Direito já está implícito nos objetivos e pode ser explicitado nos seguintes termos:

a) um profissional capaz de garantir efetivamente o acesso à justiça, em seus aspectos 
formal e material, em sua área de atuação;

b) um profissional habilitado a utilizar os instrumentos que integram as formas alter-
nativas de resolução de conflitos, além dos instrumentos já tradicionais que integram os 
Direitos Processuais Jurisdicional e Administrativo;
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c) um profissional capaz de analisar e trabalhar criticamente o Direito nos seus âmbitos 
teórico, dogmático e prático; e d) um profissional que atue eticamente, caracterizando-se 
como um profissional cidadão.

11. Considerando o viés profissional do programa, será incentivada a pesquisa voltada 
para a busca de soluções de problemas práticos.

A metodologia eleita é a do Método do Caso. As estratégias baseadas em casos serão 
utilizadas tanto no processo de ensino-aprendizagem – Método do Caso – quanto no campo 
da pesquisa aplicada – Estudo de Caso. Essa opção decorre de que estratégias baseadas em 
casos possibilitam ao aluno – diante de um problema que lhe é apresentado – o desenvol-
vimento de competências para interpretar a situação; identificar, diagnosticar e delimitar o 
problema posto; separar, dentro do problema, aquelas questões ou informações que são mais 
relevantes; e tecer e sistematizar possíveis soluções para o problema. Igualmente permitem 
o desenvolvimento de habilidades, em um plano mais prático de execução, para que o aluno 
redija, aplique, teste as soluções levantadas para o problema; verifique quais as consequên-
cias da aplicação dessas soluções, bem como preveja eventuais soluções alternativas; e 
improvise e modifique seu plano inicial diante do surgimento de situações inesperadas.

 Relativamente ao trabalho de conclusão, é de destacar que o regimento do programa 
prevê que ele será um “Estudo de Caso”.

12. Em síntese, conforme o projeto pedagógico, o Mestrado Profissional em Direito da 
UFSC buscará formar mestres capacitados para a utilização dos instrumentos tradicionais 
e também para a utilização dos instrumentos alternativos de acesso à justiça, além de ca-
pacitá-los para identificar a relação entre esses e os direitos materiais buscados, permitindo 
escolhas mais adequadas na relação entre meios e fins.

3. O CONVÊNIO ENTRE TJ/SC E UFSC PARA OFERECIMENTO DO MESTRADO 
PROFISSIONAL

13. Na proposta do mestrado profissional encaminhada para análise a aprovação da 
Capes, foi informado que as vagas do mestrado profissional seriam preferencialmente pre-
enchidas por meio de convênios com órgãos e poderes públicos ou escolas ou associações 
privadas que assumissem os custos dos cursos, sem que houvesse qualquer cobrança de 
mensalidades dos alunos.

14. Como a proposta inicial que motivou a elaboração do projeto pela UFSC foi dese-
nhada para atender às demandas apresentadas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 
as primeiras turmas de alunos estão sendo formadas majoritariamente por magistrados e 
servidores daquele órgão.

Foi, então, celebrado o Convênio n° 237/2016 entre a Universidade Federal de Santa 
Catarina e o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com a interveniência da 
Fundação de Apoio José Arthur Boiteux, conforme previsto pelo inciso XIII do art. (...) da 
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, foi firmada a parceria entre as partes evolvidas para 
a capacitação de 4 (quatro) turmas do Mestrado Profissional de Direito.

15. O convênio não prevê reserva de vaga para o Tribunal de Justiça do Estado de Santa 
Catarina. O convênio prevê que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina financiará atividades 
de pesquisa e demais despesas decorrentes da execução de 4 (quatro) turmas do Programa 
de Mestrado em Direito (§ 2º, 2ª, e § 7, 3ª, do Convênio). Tal financiamento decorre do 
interesse do órgão público em capacitar os seus magistrados e servidores em decorrência 
do formato da área e das linhas de pesquisa do Programa de Mestrado Profissional. Como 
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pode ser verificado no projeto pedagógico, todo o enfoque do Mestrado Profissional está 
voltado para a temática da administração da justiça e seus impactos quanto ao acesso à 
justiça. Desde a primeira concepção do projeto, o foco da proposta central do programa de 
mestrado esteve voltado para a capacitação de magistrados e servidores do Poder Judiciário, 
e não para o mercado profissional que envolve a advocacia.

16. A previsão de composição de vagas prevista pelo item 2 do edital buscou contemplar 
em primeiro lugar a demanda do Poder Judiciário de Santa Catarina, que está financiando 
a execução do projeto com 24 (vinte e quatro) vagas.

As 4 (quatro) vagas restantes, destinadas para profissionais portadores de diploma de 
bacharel em Direito, sem vínculo com o Poder Judiciário, fazem parte da cota destinada 
para a comunidade, em atendimento a política da UFSC.’

É o relatório. Passo à decisão.
Consoante dispõe no art. 15 da Lei nº 12.016/09, ao regulamentar a suspensão de liminar 

ou sentença em mandado de segurança contra atos do poder público:
‘Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Minis-

tério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, 
o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em 
decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, 
sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão 
seguinte à sua interposição.’

Quanto à natureza jurídica do instituto da suspensão de liminar, importa referir que não 
se trata de recurso, mas de medida de natureza incidental, na qual não se perquire acerca 
da injuridicidade da decisão.

Por certo, segundo o entendimento consagrado nos Tribunais Superiores, 
‘não se admite a utilização do pedido de suspensão exclusivamente no intuito de reformar 
a decisão atacada, pois não cabe o presente incidente para discutir o acerto ou desacerto 
da decisão impugnada, olvidando-se de demonstrar o grave dano que ela poderia causar à 
saúde, à segurança, à economia ou à ordem públicas.’ (AgRg na SS nº 2.702, DF, relator 
o Ministro Felix Fischer, DJe de 19.08.2014)

Fixados os limites da análise, entendo que a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) logrou demonstrar a ameaça de grave lesão à ordem e à economia públicas de modo 
suficiente ao deferimento do pedido de suspensão.

Com efeito, a suspensão de segurança configura mecanismo de índole cautelar instituído 
para preservar relevantes interesses públicos que, de outro modo, estariam sujeitos, ainda 
que transitoriamente, aos gravames da execução provisória da decisão judicial.

Realmente, na inicial demonstrou a Universidade Federal de Santa Catarina o cabimento 
da medida postulada, conforme assinalado pelos seus representantes, verbis:

‘5. O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA
26. O juízo deferiu a suspensão do Mestrado Profissionalizante (turma 2017-2) porque 

entendeu desproporcional a distribuição de vagas em decorrência da contrapartida da UFSC. 
Nesse sentido, colhe-se da decisão liminar:

‘O que se está aqui a corrigir é, em face da própria contrapartida da Universidade 
Federal de Santa Catarina, o numero de vagas reservadas que, como se disse, mostra-se 
irrazoável, ferindo o acesso universal ao ensino público e o próprio princípio da isonomia, 
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que é garantia constitucional.’
27. Essa conclusão adveio, certamente, da alegação do impetrante na petição inicial 

no seguinte sentido:
‘E nada mais lógico, especialmente considerando que, no caso concreto, como nota-se 

pela leitura do convênio, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina arca com apenas uma pe-
quena parte das despesas do curso, sendo que a maioria delas (estrutura física, e pagamento 
dos docentes, por exemplo) continua sendo custeada pela UFSC, com recursos dos tributos 
de toda a sociedade (inclusive do ora impetrante).’

28. O contribuinte não está custeando o Programa de Mestrado Profissional de modo 
algum, seja por meio do pagamento dos salários dos professores, seja por meio dos recursos 
materiais e humanos da UFSC postos à disposição ao programa.

O impetrante faz várias ilações com respeito à questão. Não importa se o faz por des-
conhecimento ou não, fez na petição inicial (ev. 1) e continou fazendo-o, após a prestação 
de informações pela autoridade (ev. 16), e o faz irresponsavelmente.

29. O curso se desenvolve nas instalações da UFSC (Cláusula 2.6 e Anexo I). O corpo 
docente é formado por professores da UFSC (Cláusula 2.6 e Anexo III). O impetrante o 
aponta e não há controvérsia até aqui. A partir daí, todavia, ele erra e erra.

30. As despesas decorrentes são ressarcidas conforme Res. Norm. n° 47/CUn/2014:
‘Art. 12. Nos convênios, contratos ou instrumentos correlatos celebrados com entidades 

públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, para financiamento de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento de projetos de pesquisa em parceria, prestação de serviços. licenças de 
tecnologias, transferência de tecnologia e de resultados de pesquisa, consultoria e assessoria, 
conforme determinado pela Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994, incidirão taxas ou 
um valor destinado ao ressarcimento da UFSC e da unidade executora pelo custo indireto 
dos convênios, contratos ou instrumentos correlatos e pelo uso das suas instalações e ser-
viços independentemente dos elementos de custo direto que componham o preço do objeto 
específico do convênio ou contrato.’ [grifou-se]

31. O custo indireto do convênio, o uso das instalações e serviços da UFSC é coberto 
pelas taxas de ressarcimento, conforme Anexo VIII, em R$ 73.440,00 por etapa (turma). 
Aqui estão, por exemplo, uso das salas de aula, de coordenação, das bibliotecas e dos pro-
fessores; luz; água; computadores; recursos humanos de secretaria e coordenação. Conforme 
a Cláusula 6.6, todos os recursos provenientes ao ressarcimento de despesas da UFSC, o 
Tribunal de Justiça repassará diretamente a UFSC, por meio do recolhimento da Guia de 
Recolhimento da União. Os valores são calculados independentemente de levantamento 
individualizado da despesa, mas em relação ao total do projeto. Assim se faz como forma 
de subsidiar projetos menores, que teriam as despesas proporcionalmente maiores em 
relação ao valor global.

32. A UFSC não arca com o salário dos professores do Programa do Mestrado Profis-
sional. As bolsas que os professores recebem são custeadas integralmente pelo TJ/SC e não 
decorrem da atividade de capacitação. O projeto é misto de ensino e pesquisa. A docência no 
programa é graciosa (Cláusula 2.8); ela apenas habilita os professores a concorrer a bolsas 
de pesquisa, desde que submetam seus projetos, conforme editais próprios (Cláusula 3.2).

São essas pesquisas que, após as suas publicações, trazem benefícios para a univer-
sidade. A finalidade constitucional da universidade é garantir a articulação entre ensino, 
pesquisa e extensão.
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33. Como afirmado mais acima, por disposição expressa do convênio, as horas dos 
professores do curso não podem comprometer suas atividades estatutárias de ensino, pes-
quisa e extensão (Cláusula 2.9). A carga horária dos professores do mestrado profissional 
não faz parte do PAAD. Dentre os docentes do programa, há professores em regime de 
dedicação exclusiva – DE. A autorização para a participação desses dá-se conforme o art. 
21 da Lei n° 12.772/12.

34. A composição de carga horária dos professores é formulada semestralmente pelos 
órgãos competentes da UFSC. Os professores não dispõem da carga horária conforme os 
seus interesses pessoais ou como forma de usurpar recursos públicos. Caso o impetrante 
tivesse alguma dúvida sobre a relação de trabalho dos professores com a UFSC, caberia 
buscar diretamente no órgão envolvido as devidas informações, jamais partir do pressuposto 
com acusações especulativas.

6. POSSIBLIDADE DE LIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE CANDIDATOS PARA 
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS

35. A distinção entre os candidatos, para efeito de seleção, entre servidores e magistrados 
do TJ/SC e todos os demais decorre de uma política pública. Nenhuma discriminação seria 
legitimamente aceita sem que houvesse política pública associada. Tanto para diminuir 
diferenças existentes como para promover condições de desenvolvimento pela aplicação 
de conhecimentos científicos e tecnológicos, há necessariamente que se explicitar as ra-
zões das particularidades envolvidas, de modo a criar sentidos concretos de realização da 
universalidade de acesso.

36. Esse sentido de ação direcionada como componente de realização de políticas pú-
blicas comparece na legislação concernente ao planejamento de atividades e atuação das 
instituições federais de ensino:

‘Lei n° 11.091/2005
[...]
Art. 24. O plano de desenvolvimento institucional de cada Instituição Federal de Ensino 

contemplará plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira, observados 
os princípios e as diretrizes do art. 3º desta lei.

§ 1º O plano de desenvolvimento dos integrantes do Plano de Carreira deverá conter: 
[...]
II – Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento;’
‘Decreto n° 5.707/2006
Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, a ser im-

plementada pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e 
fundacional, com as seguintes finalidades:

[...]
II – desenvolvimento permanente do servidor público;
[...]
Art. 2º Para os fins deste decreto, entende-se por:
I – capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito 

de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desen-
volvimento de competências individuais;

[...]
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III – eventos de capacitação: cursos presenciais e a distância, aprendizagem em serviço, 
grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam 
para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional.

Art. 3º São diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal: 
‘[...]
II – assegurar o acesso dos servidores a eventos de capacitação interna ou externamente 

ao seu local de trabalho;
III – promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício 

de atividades de direção e assessoramento; 
[...]
V – estimular a participação do servidor em ações de educação continuada, entendida 

como a oferta regular de cursos para o aprimoramento profissional, ao longo de sua vida 
funcional;

[...]
XIII – priorizar, no caso de eventos externos de aprendizagem, os cursos ofertados pelas 

escolas de governo, favorecendo a articulação entre elas e visando à construção de sistema 
de escolas de governo da União, a ser coordenado pela Escola Nacional de Administração 
Pública – Enap.

Parágrafo único. As instituições federais de ensino poderão ofertar cursos de capacitação, 
previstos neste decreto, mediante convênio com escolas de governo ou desde que reconhe-
cidas, para tanto, em ato conjunto dos ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e 
Gestão e da Educação.

Art. 4º Para os fins deste decreto, são consideradas escolas de governo as instituições 
destinadas, precipuamente, à formação e ao desenvolvimento de servidores públicos, 
incluídas na estrutura da administração pública federal direta, autárquica e fundacional.’

‘Decreto n° 5.825/2006
Art. 7º O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento terá por objetivo:
I – contribuir para o desenvolvimento do servidor, como profissional e cidadão;
II – capacitar o servidor para o desenvolvimento de ações de gestão pública; e
III – capacitar o servidor para o exercício de atividades de forma articulada com a 

função social da IFE.’
37. Observa-se, assim, que a política de qualificação de servidores foi instituída e está 

sendo desenvolvida com o intuito de buscar uma maior eficiência do serviço público, aten-
dendo, dessarte, o princípio constitucional da eficiência da administração pública. Portanto, a 
reserva de vagas para capacitação dos servidores públicos dá-se sem prejuízo da manutenção 
em paralelo de turmas/cursos com oferta e seleções amplas, dentro do mesmo programa – 
desde que a seleção para as referidas ‘turmas fechadas’ seja feita pela respectiva instituição 
de ensino com base em critérios meritórios, preservando-se o princípio constitucional de 
igualdade, nas mesmas condições, de acesso e permanência na escola.

38. A jurisprudência nacional dos tribunais tem enfrentado tais questões de funciona-
mento dos mestrados profissionais de forma irregular, o que é compreensível pela difusão 
e complexidade da matéria, resistente a uma sistematização, até mesmo pelas próprias 
características de contínua expansão inovadora. De outro lado, figuram na prática de ensi-
no e na pesquisa tecnológica situações em que verbas públicas podem vir a ter destinação 
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específica com vistas a objetivos estratégico-governamentais de treinamento de pessoal, 
realizados por meio de convênios ou contratos, ou por meio de programas educacionais 
específicos. Nesse sentido, os mestrados profissionalizantes – mencionados de forma indireta 
no capítulo destacado da Lei n° 9.364/96 (‘Da educação tecnológica’) – são reconhecidos 
pela particularidade de serem destinados também a influenciar na organização do mercado 
de trabalho (art. 39, Lei n° 9.394/96), visando incrementar as formas de interação entre os 
diversos setores da economia, da produção científico-tecnológica, da administração pública 
e da atuação de organizações sociais.

39. Confirma-se o sentido institucional dos mestrados profissionais no âmbito do sis-
tema educacional, consolidados como cursos regulares. Dessa forma, como já analisado, 
os modos possíveis de financiamento devem subordinar-se às metas estabelecidas pelo 
interesse público, sem que eventuais iniciativas privadas impliquem qualquer autorização 
para interferência no estabelecimento de prioridades dos programas de pós-graduação en-
volvidos nem em cooptação ou prejuízo de suas atividades regulares, as quais estão sujeitos 
a fiscalização periódica, na forma de avaliação institucional e renovação de reconhecimento.

7. GRAVE LESÃO À ORDEM, À SAÚDE, À SEGURANÇA E À ECONOMIA 
PÚBLICAS

40. Há grande lesão à ordem e à economia públicas. A liminar suspendeu curso de 28 
pessoas sem que tenha garantido o direito do impetrante (ele, por sinal, nem pediu suspensão 
do curso). O programa completo, com todas as quatro etapas (estamos na segunda), visa 
à formação de 112 pessoas, 96 servidores públicos do TJ/SC, com 16 vagas para ampla 
concorrência. O total do programa é de 5,3 milhões de reais. Parar agora significa poten-
cialmente a denúncia do convênio, cujo resultado implica zero pessoas formadas. Essa é a 
alternativa que o juízo propõe: em vez de 112 capacitados, nenhum.

41. A decisão liminar não desenvolveu o tema. Ela foi exposta em apenas dois momen-
tos, de modo lacônico, um em cada uma das decisões aqui atacadas. Na primeira decisão: 

‘O que se está aqui a corrigir é, em face da própria contrapartida da Universidade 
Federal de Santa Catarina, o número de vagas reservadas que, como se disse, mostra-se 
irrazoável, ferindo o acesso universal ao ensino público e o próprio princípio da isonomia, 
que é garantia constitucional.’

Na segunda: ‘remanesce o argumento de violação à universalidade de acesso ao ensino 
público e gratuito, questão relevante que merece maior aprofundamento’.

42. O laconismo das decisões indica não certeza, mas raciocínio em elaboração, ‘que 
merece maior aprofundamento’. Considerando os bens jurídicos envolvidos, se o juiz está 
em dúvida, ele deveria deixar acontecer o curso. O TJ/SC não custeará ação de capacitação 
a quem não seja servidor seu (ao menos não além do que já acordou em fazê-lo).

Custear esses cursos pelo TJ/SC a um universo indeterminado de candidatos seria 
doação sem motivação idônea, o que constitui ato nulo, conforme Lei da Ação Popular. 
A alternativa é o fim do programa, não sua extensão à população em geral. O convênio 
foi feito com a finalidade de aprimorar servidores públicos, não patrocinar cursos para 
quaisquer interessados.

43. Ainda que o juízo esteja em dúvida, a única alternativa razoável é permitir a con-
tinuidade do convênio.’

Dessa forma, no caso dos autos restou comprovada a grave lesão à ordem administrativa, 
a justificar o deferimento da medida excepcional, nos termos da lição do saudoso HELY 
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LOPES MEIRELLES, em seu Mandado de Segurança, 13. ed., p. 59, verbis:
‘(...)
Interpretando construtivamente e com largueza a ‘ordem pública’, o então presidente 

do TFR e atual ministro do STF, José Néri da Silveira, explicitou que nesse conceito se 
compreende a ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execução do serviço público, 
o regular andamento das obras públicas, o devido exercício das funções da administração 
pelas autoridades constituídas. Realmente, assim há que ser entendido o conceito ordem 
pública para que o presidente do Tribunal competente possa resguardar os altos interesses 
administrativos, cassando liminar ou suspendendo os efeitos da sentença concessiva de 
segurança, quando tal providência se lhe afigurar conveniente e oportuna. (...)’

Pertinente, ainda, a lição de Gilberto Etchaluz Villela, em sua obra A suspensão das 
liminares e das sentenças contra o poder público, 1. ed., Editora Síntese, 1998, p. 87, verbis:

‘Entendemos que não é necessária ocorrência efetiva da grave lesão. A ameaça de que 
ocorra o dano também há de justificar a concessão da ordem cautelar, circunstância que, 
aliás, não será contestada à vista da ideia de proteção às ameaças a direitos estabelecidas 
tanto na CF/88, art. 5°, LXVIII, como no art. 1º da Lei n° 1.522/51. Obviamente, não se há 
de deixar ocorrer o evento danoso, quando se tem a oportunidade de evitá-lo ao tempo da 
ameaça plausível de sua perpetração.’

Nesse sentido, pronuncia-se a jurisprudência dos Tribunais, verbis:
‘Concessão de suspensão de segurança, art. 297 do Regimento Interno.
A medida excepcional é cabível para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à saúde, à 

segurança e à economia públicas, não somente nos casos em que já se verificam os atenta-
dos aos altos valores protegidos pela norma, como naqueles casos em que o cumprimento 
imediato do julgado ou da liminar pode ferir ou ameaçar os interesses superiores legalmente 
protegidos. AgRg improvido.’ (STF, Suspensão de Segurança n° 137-DF, rel. Ministro 
Cordeiro Guerra, maioria, in RTJ 118, p. 861-867)

‘Suspensão de execução de liminar. Resguardo da ordem administrativa e da economia 
pública.

Cabe suspender a eficácia da medida liminar se dela resulta a potencial continuidade de 
atos gravemente lesivos à ordem administrativa e às finanças municipais.

Agravo Regimental improvido.’ (STF, Suspensão de Segurança n° 212-CE, rel. Ministro 
Rafael Mayer, v. u., in RTJ 124, p. 866-871)

‘Suspensão de liminar em mandado de segurança. Se cabimento quando da execução 
da medida possa resultar grave lesão à ordem pública administrativa, nos termos do art. 4° 
da Lei n° 4.348/64. Agravo a que se nega provimento.’ (STJ – Corte Especial – Agravo 
Regimental na Suspensão de Segurança 89/91 – rel. Min. Torreão Braz – decisão unânime 
– DJU 03.02.92, p. 420)

‘Suspensão de segurança. Despacho concessivo. Agravo Regimental. É cabível a suspen-
são da medida liminar sempre que dela resultar grave lesão à ordem e à economia públicas.

Aplicação dos arts. 4° da Lei n° 4.348/64 e 25 da Lei n° 8.038/90. Agravo a que se 
nega provimento.’ (STJ – Corte Especial – Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 
234/94 – rel. Min. Willian Patterson – decisão unânime – DJU 15.08.94, p. 20270)

Em face do exposto, defiro o pedido de suspensão dos efeitos da liminar deferida no 
mandado de segurança nº 5015777-26.2017.404.7200/SC, autorizando a continuidade das 
atividades de ensino e pesquisa decorrentes da execução do Convênio nº 237/2016.”
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Não procede a argumentação do agravante quanto ao não cabimento 
da medida proposta pela UFSC. Isso porque o agravo de instrumento 
e o pedido de suspensão são autônomos e independentes entre si, 
inexistindo qualquer condicionamento ou vinculação de um em face 
do outro. Dispõe o § 6º do art. 4º da Lei 8.437/92 que “a interposição 
do agravo de instrumento contra liminar concedida nas ações movidas 
contra o poder público e seus agentes não prejudica nem condiciona 
o julgamento do pedido de suspensão a que se refere este artigo”. Por 
sua vez, o § 3º do art. 15 da Lei nº 12.016/09 reproduz o disposto no 
§ 6º do art. 4º da Lei nº 8.437/92, o que representa que, no mandado 
de segurança, cabe contra liminar concedida pelo juiz de primeira 
instância agravo de instrumento e pedido de suspensão, sendo certo 
que um não impede o outro, nem o condiciona ou vincula. Assim, não 
há qualquer condicionamento nem vinculação do pedido de suspensão 
com o agravo de instrumento eventualmente interposto. Nesse sentido 
decisão do eg. STJ, verbis:

“PROCESSO CIVIL AÇÃO CIVIL DE REPARAÇÃO DE DANOS – SUSPENSÃO 
DE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. A suspensão da liminar prevista no § 1º do art. 12 da Lei nº 7.347/85, alterado pelas 
disposições do art. 4º da Lei n° 4.437/92, não pressupõe a interposição de agravo de instru-
mento para ter eficácia. A lei permite a interposição do agravo, não obriga.

2. Recurso especial conhecido e improvido.” (REsp 193319/PR, Recurso Especial 
1998/0079384-4, relator(a) Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, 22.02.2005, 
DJ 11.04.2005, p. 209)

A teor da legislação de regência (Lei nº 8.437/92), o pedido de 
suspensão visa à preservação do interesse público e supõe a existência 
de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, 
sendo, a princípio, seu respectivo cabimento alheio ao mérito da 
causa. A suspensão dos efeitos do ato judicial é, portanto, providência 
excepcional, cabendo ao postulante a efetiva demonstração da alegada 
ofensa grave a um daqueles valores. Trata-se de uma prerrogativa da 
pessoa jurídica de direito público decorrente da supremacia do interesse 
público sobre o particular, cujo titular é a coletividade. Sendo assim, 
busca evitar que decisões precárias contrárias aos interesses primários 
ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, 
tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, 
para a própria coletividade.
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No caso dos autos, a execução imediata da decisão impugnada pode 
causar grave lesão à ordem pública, sob o viés administrativo, e também 
à ordem econômica.

A ofensa à ordem pública está evidenciada no risco de denúncia 
do convênio que destina vagas a magistrados e servidores do Poder 
Judiciário de Santa Catarina, firmado entre o Poder Judiciário de Santa 
Catarina – PJSC e a UFSC e assinado em 14 de setembro de 2016, no 
âmbito do protocolo de cooperação existente entre a UFSC e o PJSC, na 
hipótese de paralisação do programa, conforme determinado na liminar.

Outrossim, eventual paralisação do programa e, por consequência, 
denúncia do convênio – estimado em 5,3 milhões de reais – importam 
grande desperdício de dinheiro público, na medida em que já foram 
tomadas as providências administrativas para realização do mestrado, 
estando as aulas, inclusive, em curso. Todas essas atividades geram para 
a UFSC e para o Tribunal de Justiça um significativo custo financeiro 
que não terá o respectivo retorno, pois o curso ficaria paralisado. Os 
princípios da eficiência e da economicidade da condução administrativa, 
imperativos constitucionais, ficariam flagrantemente violados nessa 
hipótese.

Além disso, não se pode deixar de mencionar a lesão à ordem pública 
pelo ângulo da legítima expectativa que a administração pública, por 
meio da UFSC, gerou em todos os demais mestrandos que foram 
considerados aptos a cursarem o programa. Todos os aprovados no 
programa possuem a legítima expectativa de que o curso se desenvolva 
nas datas e nos horários programados. Essa relação de confiança entre 
administrados e administração deve também ser devidamente tutelada.

Assim, não vejo motivos para reforma da decisão que deferiu a 
suspensão de liminar proposta pela UFSC.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CORTE ESPECIAL)                
Nº 5053237-16.2017.4.04.0000/TRF

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler

Suscitante: 2ª Turma do TRF da 4ª Região
Suscitada: 3ª Turma do TRF da 4ª Região

Interessado: Luiz Claudio de Lemos Tavares
Advogados: Dr. Cristiano Barretto Figueiredo

Dr. Ivo de Lemos Tavares
Dra. Verusca Buzelato Prestes

Dra. Maria Bernadete Lima dos Santos
Interessada: Soc. Carit. e Lit. São Francisco de Assis – Zona Norte

Advogado: Dr. Claudio Alves Malgarin
Interessada: União – Advocacia-Geral da União

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Conflito negativo de competência. Ação popular. Certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas. Anulação. 
Concessão irregular. Imunidade tributária. MP nº 446/2009. Matéria 
tributária. Competência. Turmas da 1ª Seção. 

1. A demanda em que instaurado o presente conflito negativo de 
competência representa ação popular movida com o escopo de anular 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas, 
alegadamente deferido com suporte em presunção de imunidade 
tributária na forma do artigo 37 da MP nº 446, sem exame acerca da 
real condição de entidade beneficente de assistência social.

2. Por versar a causa sobre o instituto jurídico da imunidade tributária, 
que necessariamente há de ser levado em consideração para a solução 
do litígio, afigura-se inescapável a conclusão a respeito da competência 
das turmas integrantes da 1ª Seção deste Tribunal, consoante claramente 
dispõe o § 1º do artigo 10 do RITRF-4ª.

3. Improcedente o conflito negativo de competência, com o 
reconhecimento da competência da turma suscitante.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, por maioria, julgar improcedente o conflito negativo de 
competência, reconhecendo a competência da turma suscitante, nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2017.
Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Trata-se de 
conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Turma em face da 3ª 
Turma, ambas desta Corte.

O processo em que foi instaurado o presente conflito representa 
ação popular movida por Luiz Cláudio Lemos Tavares e Regiani Maria 
Carvalho da Silva diante da União e da Sociedade Caritativa e Literária 
São Francisco de Assis – Zona Norte, demanda com o escopo de anular 
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas 
deferido com validade entre 01.01.2007 e 31.12.2009 em favor da 
segunda ré. O fundamento da ação consiste no irregular deferimento do 
Cebas na forma do artigo 37 da MP nº 446, com presunção de imunidade 
tributária, sem exame acerca da real condição de entidade beneficente 
de assistência social na forma das regras em vigor.

A 3ª Turma deste Regional recusou a competência em razão de que o 
tema vertido na demanda tem natureza tributária por versar imunidade 
quanto ao pagamento de tributos, bem assim porque as turmas 
competentes para a matéria tributária têm decidido reiteradamente a 
questão.

Recebido o processo pela 2ª Turma, essa suscitou questão de ordem 
no sentido de que a ação em exame não guarda relação com o direito 
tributário, representando apenas impugnação à renovação automática 
do Cebas sem a verificação administrativa sobre o preenchimento dos 
requisitos legais, ocorrida por força da MP nº 446/2008, revelando 
contorno nítido de direito administrativo, o que inclusive já foi 
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reconhecido por esta Corte Especial em anterior conflito de competência. 
Em seguida, o colegiado suscitou o presente conflito negativo de 
competência.

Dispensada a prestação de informações pela turma suscitada, à 
vista da acessibilidade ao inteiro teor das peças processuais pelo 
sistema e-Proc, bem assim do substancial arrazoado desenvolvido pelo 
colegiado no instante da declinação de competência.

A representação do MPF opinou no sentido da competência da 3ª 
Turma.

É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: A propósito 
do presente conflito negativo de competência, não vejo como recusar 
natureza tributária ao debate entretido na demanda de origem, que 
expressamente veicula pretensão para a invalidação de Certificado 
de Entidade Beneficente de Assistência Social – Cebas, deferido ao 
fundamento da presunção de imunidade tributária, sem exame acerca 
da real condição de entidade beneficente de assistência social na forma 
das regras em vigor.

Rogando vênia aos entendimentos em sentido contrário, por 
versar a causa sobre o instituto jurídico da imunidade tributária, que 
necessariamente há de ser levado em consideração para a solução do 
litígio, afigura-se inescapável a conclusão a respeito da competência 
das turmas integrantes da 1ª Seção deste Tribunal, consoante claramente 
dispõe o § 1º do artigo 10 do RITRF-4ª, a seguir transcrito:

“Art. 10. A competência das Seções e das respectivas Turmas é fixada em função da 
natureza da relação jurídica litigiosa.

 § 1º À Primeira Seção cabe processar e julgar os feitos de natureza trabalhista e tri-
butária, nesta compreendidos os que disserem respeito a obrigações tributárias acessórias 
(CTN, art. 113, § 2º) e contribuições sociais, inclusive ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e ao Programa de Integração Social, bem como às matérias compreendidas no 
Regulamento Aduaneiro.” (grifei)  

Transcrevo precedentes sobre o referido tema tributário em ações 
populares similares, julgados da lavra das turmas da 1ª Seção, a 
evidenciar o acima afirmado: 
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“TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. Au-
sência de interesse de agir. Indemonstrada, minimamente, a ocorrência de ILEGALIDADE 
OU QUALQUER OUTRO VÍCIO. INVIABILIDADE DA DEMANDA. EXTINÇÃO 
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Embora cabível, em tese, o manejo da ação popular 
para questionamento de decisão proferida pelo Segundo Conselho de Contribuintes do 
Ministério da Fazenda – à vista do princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (art. 
5º, XXXV, da CF) –, resta inviabilizada a utilização da demanda quando não demonstra-
da, minimamente, nenhuma ilegalidade do objeto ou qualquer outro vício a macular o ato 
administrativo. 2. O apontamento de mero desacerto do provimento veiculado na esfera 
processual-administrativa não importa em vício, especialmente tratando-se de decisão 
devidamente fundamentada e em conformidade com os limites legais de sua atuação. 3. 
Hipótese em que ausente o interesse de agir, devendo ser mantida sentença que extingiu o 
feito sem resolução de mérito.” (TRF4 5028000-93.2012.404.7100, Primeira Turma, relator 
Amaury Chaves de Athayde, juntado aos autos em 23.06.2017)

“TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. IMUNIDADE. CEBAS. ENTIDADE BENEFI-
CENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. LIMINAR. CONCESSÃO. 1. O enquadramento 
das entidades que postulam a imunidade prevista no § 7º do artigo 195 da CF/88 pode ser 
objeto da ação popular. 2. A atividade envolvida na atribuição de uma imunidade depende 
de um concerto entre os Poderes Executivo e Judiciário, claro, após as especificações e os 
procedimentos determinados pelo Legislativo. Nesses termos, cabe ao Executivo a adminis-
tração e a fiscalização das entidades interessadas. Trata-se de um procedimento de atribuição 
quanto ao preenchimento dos requisitos e verificação da sua permanência no tempo, pois se 
trata de típica relação continuativa. Eis os fundamentos para a sistemática comprobatória 
dos certificados. Cabe ao Poder Judiciário, prioritariamente, a revisão de tais atos admi-
nistrativos. Assim, deve o magistrado reservar-se da análise direta do preenchimento dos 
requisitos à imunidade do § 7º do artigo 195 da CF/88, ou seja, a jurisdição põe-se quanto 
à validade dos atos administrativos envolvidos. A ação popular harmoniza-se com o quadro 
exposto. Por meio dela pode ser questionado o ato administrativo que certificou um dos 
requisitos à imunidade ou até o conjunto de atos administrativos. E, por óbvio, o prejuízo ao 
erário é claro, tanto em termos tributários (monetários) quanto em termos administrativos 
(poder de polícia) e morais (preservação da real filantropia/assistência social). 3. A ação 
popular é remédio adequado à anulação de atos administrativos que tenham causado lesão 
ao patrimônio público, ainda que tais atos estejam calcados em norma jurídica, contra a 
qual se aponta, incidentalmente, sua inconstitucionalidade. E o e. STF entendeu viável o 
controle concreto de ato normativo por meio de ação popular. Sustentou-se, exatamente, 
que o enfrentamento da questão constitucional se dava como fundamento do pedido, o que 
distinguiria a ação popular em face da ADIn. 4. A partir de um exame perfunctório dos 
autos, próprio das decisões liminares, não restou demonstrado o risco de perecimento do 
direito posto em juízo. 5. Agravo provido. Cassada a medida liminar concedida pelo juízo 
a quo.” (TRF4, AG 5000288-25.2011.404.0000, Segunda Turma, relatora Vânia Hack de 
Almeida, juntado aos autos em 06.04.2011)

Assim, julgo que a causa, por versar matéria de direito tributário, 
deve ser apreciada pela 2ª Turma deste Regional, a suscitante.

Por fim, verifico a ausência de atos da turma tida por incompetente 
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cuja validade mereça ser apreciada por esta Corte Especial na forma do 
artigo 957 do CPC/15.

Ante o exposto, voto por julgar improcedente o conflito negativo de 
competência, reconhecendo a competência da turma suscitante.

É o voto.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004045-79.2016.4.04.7007/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti

Apelante: União – Fazenda Nacional (ré)
Apelada: Ane Elize Schreiner Milani Pastorio (autora)

Advogado: Dr. Marcos Daniel Haeflieger

EMENTA

Pena de perdimento. Veículo estrangeiro. Inexistência de finalidade 
turística.

É aplicável a pena de perdimento a veículo estrangeiro de propriedade 
de brasileira radicada na Argentina, utilizado habitualmente no território 
brasileiro, sem qualquer finalidade turística.

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 
maioria, decidiu, vencidos os Juízes Federais Andrei Pitten Velloso 
e Alexandre Rossato da Silva Ávila, dar provimento à apelação, nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2017.
Des. Federal Rômulo Pizzolatti, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: Ane Elize Schreiner 
Milani Pastorio ajuizou ação ordinária contra a União, requerendo a 
liberação de veículo, licenciado na Argentina, apreendido pela Receita 
Federal sob a alegação de ter sido introduzido clandestinamente no país.

Ao final (evento 24, SENT1), o mm. Juiz Federal Paulo Mário 
Canabarro Trois Neto, da 1ª Vara Federal de Francisco Beltrão/PR, 
julgou a demanda nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO
Ante o exposto:
a) CONCEDO a tutela antecipada requerida para determinar a liberação, em favor de 

Ane Elize Schreiner Milani Pastorio, do veículo TOYOTA/Hilux SW4 4x4 SRV 3.0 TDI, 
placas argentinas MVW-452, chassi 8AJYZ59G3D3064574;

b) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ANE ELIZE SCHREINER MILANI 
PASTORIO em face da UNIÃO – FAZENDA NACIONAL para declarar a nulidade do 
processo administrativo nº 10926.720180/2016-37 e determinar a restituição do veículo 
Toyota Hilux placas MVW-452 à autora.

CONDENO a requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 
fixados em 10% (dez por cento) do montante atribuído à causa, com fundamento no artigo 
85, §§ 2º, 3º, caput e inciso I, e 8º, do CPC. A atualização deverá ser realizada pelo INPC, 
desde o ajuizamento, com inclusão dos juros moratórios aplicáveis à poupança, a partir do 
trânsito em julgado (CPC, artigo 85, § 16).

De outro norte, sem condenação ao pagamento de custas processuais, por força do 
disposto no artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.”

Em suas razões recursais (evento 40, APELAÇÃO1), a União sustenta 
que o Tratado de Assunção autoriza tão somente a livre circulação de 
bens e produtos decorrentes da cadeia produtiva das partes assinantes, 
não autorizando que se faça a importação de um carro, via Argentina, 
e se admita sua internação no território brasileiro sem o pagamento dos 
respectivos tributos. Assevera que o regime de admissão temporária, 
previsto no Regulamento Aduaneiro (Dec. 6.759/2009, arts. 155, §§ 1º 
e 2º), na Portaria MF 16/95 e na Resolução Grupo Mercado Comum 
Mercosul/GMC nº 131/1994 (aprov. pelo Dec. nº 1.765/1995), prevê 
apenas a permissão ao turista para que ingresse no país com veículos 
do seu país de origem, não se aplicando tal disciplina a brasileiros ou 
aos casos conhecidos como “duplo domicílio”. Aduz que, diante das 
considerações contidas no processo administrativo em questão, não 
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restam dúvidas de que a parte-autora é residente no Brasil, afastando-
se a condição de turista, nos termos da Resolução Mercosul nº 35/02, 
além de que a introdução do veículo em território brasileiro tinha ânimo 
definitivo, em que se pernoitava reiteradamente.

Após virem os autos a este Tribunal, a autora apresentou, de forma 
intempestiva, contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti:

1. Admissibilidade

Cabe conhecer da apelação, por ser o recurso próprio ao caso e se 
apresentar formalmente regular e tempestivo.

2. Mérito

Pelo que se vê dos autos, o veículo marca/modelo TOYOTA/Hilux 
SW4 4x4 SRV 3.0 TDI, placas MVW-452, matriculado na Argentina, 
registrado em nome da autora, foi apreendido em 02.02.2016, em Santo 
Antônio do Sudoeste/PR.

A apreensão inicial do veículo se deu durante o cumprimento de 
mandado de busca e apreensão realizado na residência da apelada 
(Rua Santos Dumond, 667, Centro, Santo Antônio do Sudoeste/PR) 
em operação da Polícia Federal que investigava a prática de crimes 
de contrabando, descaminho, associação criminosa, corrupção 
passiva e prevaricação, supostamente cometidos pela autora e seu 
marido, Egilberto Renato Pastorio (evento 1, OUT10, e evento 12, 
OUT2).

Em incidente de restituição de coisas apreendidas (processo nº 
5000696-68.2016.404.7007 – evento 12, OUT2), foi deferida a 
restituição do veículo, por considerar-se que,
“em que pesem os indícios da participação da requerente no esquema das atividades ilícitas 
desenvolvidas, inexistem, no atual estágio da persecução criminal, elementos de informa-
ção seguros e concretos no sentido de que o veículo em testilha seja ‘produto de crime’ ou 
‘constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso’, conforme dicção 
do artigo 91, II, b, do Código Penal.”
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A RFB, no entanto, em 24.03.2016, efetuou a lavratura do Auto de 
Infração nº 0920351-03592/2016, para fins de aplicação da pena de 
perdimento do veículo, com fulcro no art. 689, inc. X, do Decreto 6.759, 
de 2009, por considerar ter havido a sua internação irregular no Brasil.

Trancreve-se trecho do auto de infração (evento 1, OUT10, fl. 03):
“Existe uma autorização da proprietária para que seu esposo, EGILBERTO RENATO 

PASTORIO (CPF nº 031.120.839-89), pudesse utilizar o veículo. O veículo vinha sendo 
utilizado em território nacional, deslocando-se para a Argentina por volta das 8h e retor-
nando ao Brasil ao meio-dia. À tarde deslocava-se para a Argentina por volta das 13h15min 
e retornava ao Brasil por volta das 18h30min, onde pernoitava.

Tem-se aqui um caso típico desta região de fronteira: um cidadão residente no Brasil 
(ANE ELIZE) consegue emitir documento de identidade no país limítrofe e lá adquire um 
veículo. Esse veículo, no caso a TOYOTA/Hilux SW4 4x4 SRV 3.0, de placas argentinas 
MVW-452, é utilizado não apenas no país onde foi matriculado, mas introduzido irregu-
larmente para uso no país onde reside, no caso o Brasil, onde a aquisição e a manutenção 
de um automóvel idêntico são notoriamente mais custosas, principalmente no que se refere 
à carga tributária.”

A autora pretende a decretação da nulidade da pena de perdimento, 
a pretexto de que a introdução do veículo estrangeiro no Brasil se deu 
de forma temporária, não se cogitando de importação clandestina. 
Qualifica-se, no introito da petição inicial, como brasileira radicada 
na Argentina, residente e domiciliada na Avenida Vuelta del Obligado, 
s/n, San Antonio, Provincia de Misiones.  

Ocorre que veículos estrangeiros só podem ingressar livremente no 
território brasileiro, em regime de admissão temporária, quando em 
viagens de turismo (Regulamento Aduaneiro, artigo 356; Resolução 
Mercosul/GMCRES nº 35/02 – Normas para circulação de veículos 
de turistas particulares e de aluguel nos Estados-partes do Mercosul, 
artigo 2º, internalizada pelo Decreto nº 5.637, de 2005). Todavia, pela 
própria descrição dos fatos contida no auto de infração, o veículo 
estrangeiro de propriedade da autora ingressava e saía diariamente 
do território brasileiro, o que evidencia que era utilizado com fins 
comerciais ou semelhantes, e não em viagens de turismo. 

Na verdade, o presente caso não difere de tantos outros trazidos à 
apreciação da Justiça Federal, relativos a veículos de luxo estrangeiros 
que são habitualmente utilizados no Brasil, sem nenhuma finalidade 
turística, seja por brasileiros ou estrangeiros que, morando no 
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Brasil, mantêm alguma atividade empresarial em outro país do 
Mercosul, seja por estrangeiros ou brasileiros que, morando em outro 
país do Mercosul, mantêm alguma atividade empresarial no Brasil. Tais 
situações, contudo, não estão amparadas pelo regime aduaneiro 
especial de admissão temporária com suspensão total do pagamento 
de tributos (Regulamento Aduaneiro, artigos 353 e 356), que beneficia 
apenas os veículos estrangeiros em viagens de turismo.

Impõe-se, pois, julgar improcedente a demanda.

3. Honorários advocatícios

O Código de Processo Civil (CPC) atualmente em vigor traz 
disposição específica para o arbitramento de honorários nos casos em 
que a Fazenda Pública for parte. Confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento 

sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível men-
surá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará 

os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do 

proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;
(...)
§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:
(...)
III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito 

econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente 

levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme 
o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação 
de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites esta-
belecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Assim, em observância ao art. 85, §§ 3º, I, 4º, III, e 11, da Lei 13.105, 
de 2015, fixo os honorários advocatícios em 15% do valor da causa (a 
ser atualizado pelo IPCA-e, desde o ajuizamento da demanda).
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4. Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Juiz Federal Andrei Pitten Velloso: Com a devida vênia 
do il. relator, entendo que restou comprovada a existência de duplo 
domicílio, como bem evidenciado pelo juízo a quo:

“No caso em análise, verifica-se que, apesar das alegações da autora de que residiria em 
solo argentino, no momento da apreensão do veículo, foi constatada a sua moradia na cidade 
de Santo Antônio do Sudoeste. Assim se conclui pela leitura do depoimento de Josiane 
de Carvalho, agente de polícia federal que esteve na casa da requerente para cumprimento 
de mandado de busca e apreensão (evento 16, PROCADM2, fl. 63). O relato revela que 
a autora e seu marido foram abordados por volta das 7h da manhã do dia 15.02.2016 em 
imóvel localizado na Rua Santos Dumont, 667, centro de Santo Antônio do Sudoeste. Na 
ocasião, foi constatado que o casal se encontrava de pijama e dormindo em um dos quartos. 
No referido cômodo foram encontrados armários repletos de roupas de ambos. No quarto 
também foram encontradas joias e adereços da demandante, diversos vestidos de festa, 
livros e remédios do casal, perfumes e sapatos. A filha do casal teria confirmado que todos 
esses pertences eram de seu pai e sua mãe.

A questão do local de residência da autora já havia sido abordada por ocasião da decisão 
quanto ao pedido de antecipação de tutela, momento no qual foram elencados outros fortes 
indícios de que a requerente residiria em solo brasileiro:

‘A autora declara que reside na Avenida Vuelta del Obligado, sem número, na cidade de 
San Antonio, Província de Misiones, Argentina. Observa-se que esse é o mesmo endereço 
de comércio do qual é proprietária, denominado Super Pastorio. 

Nos termos do informado no auto de apreensão, foi constatado que o veículo da deman-
dante ingressava em território argentino por volta das 8h, regressava ao meio-dia, retornava à 
Argentina e às 18h30min adentrava novamente no Brasil, onde pernoitava. Foram elencadas 
as seguintes provas acerca da residência da demandante em território brasileiro:

a) ofício da Justiça Eleitoral indicando que Ane Elize tem domicílio na cidade de Santo 
Antônio do Sudoeste – PR e que votou nos anos de 2006, 2008, 2010, 2012 e 2014;

b) o esposo da autora teria declarado residir na Rua Santos Dumont, 667, em Santo An-
tônio do Sudoeste, apresentando fatura de tarifa de água em nome próprio para tal endereço;

c) a autora possui cadastrado na Receita Federal o mesmo número de telefone de seu 
esposo, cujo prefixo é 046 (Brasil – Paraná);

d) a demandante consta como dependente de seu esposo nas declarações de imposto de 
renda. Por sua vez, seu marido possui diversos veículos emplacados no Brasil.’ 

Apesar da irrefutável constatação de que a família reside no Brasil, é também indiscutí-
vel, em face das provas constantes dos autos, que o casal possui um mercado na Argentina, 
onde exerce habitualmente suas atividades laborativas. Assim, os documentos constantes do 
evento 12 são suficientes à demonstração de domicílio profissional na Argentina. Frise-se que 
o próprio processo administrativo confirma tal fato, visto que o auto de apreensão informa 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 51-344, 2018 323

que vigilantes da Polícia Federal constataram que o veículo da demandante ingressava na 
Argentina no início do horário comercial e retornava ao Brasil no horário de almoço e ao 
fim do expediente. 

Como se vê, a autora possui duplo domicílio, uma vez que reside no Brasil e trabalha 
diariamente na Argentina. Nos termos do entendimento jurisprudencial vigente, tal como 
já exposto, não há óbice a que trafegue com veículo registrado na Argentina, onde desen-
volve suas atividades econômicas, não configurando dano ao erário a circulação de bens 
de pessoas com duplo domicílio, como é o caso.

Diante de tais argumentos, é de se deferir o pedido inicial para declarar a nulidade do 
processo administrativo nº 10926.720180/2016-37 e determinar a restituição do veículo 
Toyota Hilux placas argentinas MVW-452.”

Dessarte, deve ser afastada a pena de perdimento, nos termos da 
jurisprudência desta Corte, in verbis:

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. ADUANEIRO. PERDI-
MENTO. DUPLO DOMICÍLIO. COMPROVAÇÃO. VEÍCULO ESTRANGEIRO EM CIR-
CULAÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. 
A circulação de veículo estrangeiro no território nacional é admitida quando comprovado 
o duplo domicílio do proprietário. Hipótese em que tal comprovação restou efetivada nos 
presentes autos. Anulação do auto de infração que impôs a pena de perdimento do veículo. 
Embargos infringentes improvidos.” (TRF4, EINF 5008872-22.2014.404.7002, Primeira 
Seção, relatora Maria de Fátima Freitas Labarrère, juntado aos autos em 27.10.2016)

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. VEÍCULO ESTRANGEIRO EM CIRCULAÇÃO NO 
TERRITÓRIO NACIONAL. APREENSÃO PARA FINS DE PERDIMENTO. PROPRIE-
TÁRIO. DUPLO DOMICÍLIO. A jurisprudência admite a circulação de veículo estrangeiro 
no país quando comprovado o duplo domicílio do seu proprietário, caso dos autos.” (TRF4, 
APELREEX 5005649-18.2015.404.7005, Segunda Turma, relatora Claudia Maria Dadico, 
juntado aos autos em 20.05.2016)

“EMENTA: TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. DUPLO DOMICÍLIO – PARA-
GUAI E BRASIL. 1. A legislação aduaneira permite a circulação de veículos estrangeiros no 
Brasil, desde que se dê ou para fins de turismo – caso em que o condutor e o proprietário do 
veículo devem ser estrangeiros –, ou para o transporte internacional de cargas. 2. A situação 
do duplo domicílio afasta, igualmente, a intenção de dano ao erário na circulação de veículo 
estrangeiro em território nacional, caso em que esta Corte afasta a pena de perdimento, 
porque não há fraude na internalização do veículo. Porém, nessa hipótese, é necessário 
comprovar também que o veículo ingressa em território brasileiro apenas temporariamente 
para fins de circulação (hipótese do proprietário que reside no Paraguai) ou que, perma-
necendo em território brasileiro, seja utilizado diariamente pelo proprietário que reside no 
Brasil e trabalha no Paraguai para cruzar a fronteira. 3. Os elementos carreados aos autos 
indicam que o proprietário do automóvel reside no Brasil em caráter permanente e utiliza 
o bem exclusivamente no território nacional.” (TRF4, AC 5007982-15.2016.404.7002, 
Primeira Turma, relator Jorge Antonio Maurique, juntado aos autos em 12.05.2017)

Pontuo que o afastamento da pena de perdimento é corroborado, no 
caso dos autos, pelo fato de que os municípios em que evidenciado o 
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duplo domicílio constituem, fisicamente, uma única cidade, situada na 
fronteira entre o Brasil (Município de Santo Antônio do Sudoeste) e a 
Argentina (Município de San Antonio).

Majoro os honorários em 1%, para o patamar de 11% (onze por 
cento), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila: Com a 
vênia do ilustre relator, acompanho a divergência.

Na sentença, o juiz disse que restou provado que a autora tem 
domicílio no Brasil e trabalha diariamente na Argentina, sendo que 
os municípios, fisicamente, constituem uma única cidade situada na 
fronteira entre o Brasil (Município de Santo Antônio do Sudoeste) e a 
Argentina (Município de San Antonio).

Ante o exposto, voto no sentido de acompanhar a divergência.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015141-91.2016.4.04.7201/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz

Apelante: Lojas Salfer S/A (Sociedade) (Impetrante)
Advogado: Dr. Estevão Siqueira Nejm

Apelada: União – Fazenda Nacional (Interessada)
MPF: Ministério Público Federal (MPF)

EMENTA

Tributário. Mandado de segurança. Contribuição previdenciária 
substitutiva (Lei nº 12.546/2011, arts. 7º e 8º). Sistema da não 
cumulatividade. Inaplicabilidade.
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1. As contribuições sociais de que trata o artigo 195, caput, inciso 
I, alínea b, e inciso IV, da Constituição Federal são, via de regra, 
cumulativas.

2. Os parágrafos 12 e 13 do artigo 195 da Constituição Federal 
permitem que o legislador estabeleça, expressamente, casos em que tais 
contribuições sejam não cumulativas.

3. Na Lei nº 12.546/2011, que dispõe sobre a contribuição 
previdenciária alternativa sobre a receita bruta, o legislador não exerceu 
a opção de defini-la como não cumulativa.

4. Não há falar em aplicação do sistema de aproveitamento de 
créditos – próprio do regime da não cumulatividade – à contribuição 
previdenciária sobre a receita bruta.

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

Porto Alegre, 06 de fevereiro de 2018.
Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: Adoto o relatório 
da sentença e a seguir o complemento.

Seu teor é o seguinte:
“Trata-se de mandado de segurança impetrado por Lojas Salfer S.A. em face do delegado 

da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC visando a que se ordene à autoridade impetrada 
que reconheça seu direito de calcular o valor devido da contribuição previdenciária sobre a 
receita bruta de que trata a Lei nº 12.546/2011 mediante o desconto de créditos sobre custos, 
despesas e encargos de sua base de cálculo; subsidiariamente, que reconheça o direito de 
calcular o valor devido da CPRB prevista na Lei nº 12.546/2011 mediante o desconto de 
créditos sobre custos, despesas e encargos vinculados à receita bruta tributada pela CPRB 
cujos créditos já são admitidos no âmbito das contribuições para o PIS e a Cofins; cumu-
lativamente, que reconheça o direito ao aproveitamento dos créditos não descontados nos 
últimos cinco anos, corrigidos pela Selic.

Narrou que, no exercício de sua atividade econômica, aufere receitas que constituem 
fatos geradores das contribuições previstas no art. 195 da Constituição; está sujeita ao regime 
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não cumulativo das contribuições para o PIS e a Cofins; o setor de atividade econômica no 
qual se insere foi definido como submetido ao regime de substituição das contribuições, 
por meio da Lei nº 12.546/2011, editada com fundamento no § 13 do art. 195 da Consti-
tuição Federal; a partir de tais normas, passou a recolher mais de uma contribuição sobre a 
receita bruta; o entendimento da Receita Federal do Brasil é de que a CPRB deve ser paga 
pela aplicação da alíquota prevista na Lei nº 12.546/2011 sobre a receita bruta da pessoa 
jurídica, sem o desconto de créditos, o que seria inconstitucional; o creditamento tem 
fundamento constitucional direto (§ 13 do art. 195 da Constituição Federal) que dispensa 
intermediação legislativa.

Sustentou que o sistema de não cumulatividade foi adotado nos termos do método 
indireto subtrativo; a Emenda Constitucional nº 41/2003 introduziu os §§ 12 e 13 no art. 
195 da Constituição, constitucionalizando a não cumulatividade; se a lei definir um setor 
para sofrer a tributação não cumulativa, para esse setor as contribuições sobre receita bruta 
devem ser não cumulativas, sem margem de discricionariedade; ao se proibir o desconto 
dos créditos, impede-se que o encargo tributário sobre as receitas do fornecedor/prestador 
que compõe os valores pagos pela aquisição do bem ou pelo serviço tomado seja mais 
uma vez objeto de incidência; a aplicação do regime não cumulativo à CPRB é vinculante, 
não deixando margens ao legislador; a omissão da Lei nº 12.546/2011, que introduziu a 
contribuição previdenciária substitutiva sobre receita bruta (CPRB), em prever o direito aos 
créditos não obsta o seu desconto; a PEC 41/2003 estabelecia que a não cumulatividade da 
contribuição previdenciária sobre receita bruta substitutiva das contribuições sobre folha 
de salários dependeria da edição de lei específica, todavia, no regramento final não houve 
tal previsão; deve ser reconhecido seu direito ao aproveitamento do crédito não descontado 
nos períodos anteriores em razão da resistência da RFB, assim permitido o creditamento aos 
recolhimentos futuros, devendo, no primeiro caso, haver correção monetária dos valores 
recolhidos indevidamente; estariam presentes os requisitos para concessão da medida liminar.

Determinada emenda à inicial (3), sobreveio manifestação da impetrante em cumpri-
mento à determinação (7). O pedido liminar foi indeferido (9).

Regularmente notificada (12), a autoridade impetrada prestou informações (14), defen-
dendo que a não cumulatividade aplicável às contribuições sociais demanda previsão legal 
expressa e específica; não existe, no âmbito constitucional, qualquer obrigatoriedade de 
submissão a regime não cumulativo, tampouco definição quanto ao modelo desse regime, 
salvo nos casos já previstos em lei; não há que se aventar exigência de regime não cumulativo 
para a contribuição previdenciária prevista no artigo 8º da Lei nº 12.546/2011; a previsão de 
regime não cumulativo demanda alíquota majorada, sob pena de desequilíbrio orçamentário 
oriundo de arrecadação irrisória; há precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
que dão base à sua defesa; em caso de concessão da segurança, devem ser observados os 
parâmetros legais para compensação das contribuições, quais sejam, compensação com 
as próprias contribuições previdenciárias e que correspondam a períodos subsequentes; 
não há possibilidade de compensação antes do trânsito em julgado, acrescidos, apenas 
e tão somente, de juros obtidos mediante a aplicação da taxa Selic; deve ser observada a 
prescrição quinquenal.

A Fazenda Nacional requereu o ingresso no feito (17), nos termos do art. 7º, inciso II, 
da Lei 12.016/2009.

Intimado, o MPF asseverou que não estariam presentes pressupostos que ensejam sua 
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intervenção para manifestar-se sobre o mérito da questão (19).
Vieram conclusos.
É o relatório.”

O dispositivo da sentença tem o seguinte teor:
“DISPOSITIVO
Ante o exposto, denego a segurança.
Custas pela impetrante.
Sem honorários em razão do rito (Lei nº 12.016/2009, art. 25).
Intimem-se.”

A impetrante interpôs apelação, sustentando, em síntese, que está 
sujeita ao regime tributário de substituição das contribuições sociais 
sobre a folha de salários pela contribuição previdenciária sobre a receita 
bruta (CPRB), em razão da Lei nº 12.546/2011. Assevera que, a despeito 
de essa lei não ter disposto acerca do aproveitamento de créditos sobre 
as despesas da pessoa jurídica no cálculo da CPRB, o desconto desses 
créditos, próprio do sistema não cumulativo das contribuições sobre 
receita bruta, não depende de previsão legal, pois decorre da parte inicial 
do § 13 do artigo 195 da Constituição Federal. Aduz que o sistema 
de não cumulatividade adotou o método indireto subtrativo, constante 
da Lei nº 10.833/2003, e que a aplicação desse método se dá pela 
presunção absoluta de que os bens e serviços adquiridos têm embutidos 
em seu valor uma contribuição previdenciária. Argumenta que o writ 
não discute a base de cálculo da CPRB, mas, sim, a aplicação do regime 
da não cumulatividade, que garante créditos a serem descontados da 
CPRB devida (base de cálculo x alíquota). Defende que a Emenda 
Constitucional nº 41/2003 constitucionalizou a não cumulatividade das 
contribuições sobre receita bruta substitutiva e previu que a lei (Leis nº 
10.637/2002 e nº 10.833/2003) apenas definisse os setores econômicos 
para os quais o regime de não cumulatividade e, consequentemente, 
a contribuição substitutiva seriam aplicáveis. Requer a reforma da 
sentença, concedendo-se a segurança.

A União (Fazenda Nacional) apresentou contrarrazões, requerendo 
o desprovimento da apelação.

Vieram os autos a este Tribunal.
A Procuradoria Regional da República, verificando não se tratar de 

caso de intervenção do Ministério Público Federal, deixou de oferecer 
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parecer, manifestando-se apenas pelo regular prosseguimento do feito.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: A Constituição 
Federal de 1988 assim dispõe:

“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

(Vide Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
(...)
§ 12. A lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições 

incidentes na forma dos incisos I, b; e IV do caput serão não cumulativas.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)
§ 13. Aplica-se o disposto no § 12 inclusive na hipótese de substituição gradual, total 

ou parcial, da contribuição incidente na forma do inciso I, a, pela incidente sobre a receita 
ou o faturamento.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)”

Como visto, a regra geral é no sentido de que são cumulativas as 
contribuições sociais de que trata o artigo 195, caput, inciso I, alínea b, 
e inciso IV.

Todavia, se o legislador assim o estabelecer, expressamente, tais 
contribuições sociais podem ser não cumulativas.

Note-se que a remissão ao parágrafo 13 do artigo 195 da Constituição 
Federal de 1988 e ao parágrafo 12 do mesmo artigo não contém qualquer 
ressalva quanto ao sentido deste último.

Portanto, também para as contribuições sociais de que trata o 
artigo 195, caput, inciso I, alínea a, é necessário que o legislador, 
expressamente, opte pela adoção do sistema da não cumulatividade.

No que tange às contribuições sociais de que trata a Lei nº 12.546/2011, 
artigos 7º e 8º (as quais substituem as contribuições sociais de que trata 
o artigo 22, caput, incisos I e III, da Lei nº 8.212/91), o legislador não 
exerceu a opção de defini-las como não cumulativas.

Conclui-se, portanto, que essas contribuições substitutivas são 
cumulativas.

Ora, o sistema de aproveitamento de créditos destina-se a concretizar 
o princípio da não cumulatividade.
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Em se tratando, porém, de contribuições sociais cumulativas, não se 
há falar no aproveitamento de créditos.

Logo, não procedem os argumentos da parte-apelante, que visam 
a reconhecer seu direito ao aproveitamento de créditos no cálculo de 
contribuições sociais eminentemente cumulativas.

Não se aplicam ao presente caso as disposições legais atinentes 
ao PIS/Pasep e à Cofins não cumulativos (Leis nos 10.637/2002 e 
10.833/2003).

É que os diplomas legais antes referidos regem contribuições sociais 
diversas daquelas regidas pela Lei nº 12.546/2011.

Ademais, o fato puro e simples de o PIS/Pasep e a Cofins não 
cumulativos, a exemplo do que ocorre com a contribuição social 
substitutiva em assunto, incidirem sobre a mesma base de cálculo – 
ou seja, a receita bruta – não é suficiente para conferir o status de não 
cumulativa à contribuição social que constitui objeto da controvérsia 
em assunto.

E isso porque a aplicação da regra da não cumulatividade não guarda 
qualquer relação com a base de cálculo de uma contribuição.

Ela decorre, necessariamente, de uma escolha expressa do legislador.
Nessa perspectiva, uma contribuição social pode incidir sobre a 

receita bruta e ser não cumulativa, assim como pode incidir sobre ela e 
ser cumulativa.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5029744-10.2017.4.04.0000/RS

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch

Agravante: Rafael Pandolfo Advogados Associados
Advogado: Dr. Rafael Pandolfo

Advogado: Dr. Thiago Notari Bertoncello
Agravada: União – Fazenda Nacional

Agravada: Cooperativa Tritícola dos Produtores Cruzaltenses Ltda.
Advogado: Dr. Haroldo Almeida Soldateli

Advogado: Dr. Pedro Barth More
Advogado: Dr. Eduardo Knijnik

Advogado: Dr. Pedro Dahne Silveira Martins
Advogada: Dra. Clarice de Lourdes Goulart Oetinger

EMENTA

Questão de ordem. Arguição de inconstitucionalidade. Tributário. 
Preferência dos honorários advocatícios em relação ao crédito 
tributário. Ausência de lei complementar. Afronta ao art. 146, III, b, 
da CF/88. Art. 186 do CTN, redação dada pela Lei Complementar nº 
118/2005. § 14 do art. 85 da Lei nº 13.105/2015 (novo CPC).

1. A CF/88 estabelece, expressamente, que apenas a lei complementar 
pode dispor sobre “normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre: (...) b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição 
e decadência tributários”.

2. O artigo 186 do Código Tributário Nacional – CTN, com a 
redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, prevê que o crédito 
tributário “prefere a qualquer outro”, à exceção do crédito trabalhista e 
de acidente de trabalho.

3. Assim, incide em inconstitucionalidade a lei ordinária ou a 
decisão judicial que atribua preferência aos honorários advocatícios, 
em detrimento de crédito tributário, por afronta ao art. 146, III, b, da 
CF/88.

4. Nesse sentido, é flagrante a inconstitucionalidade do § 14 do 
art. 85 da Lei Ordinária nº 13.105/2015 (novo CPC), ao dispor que 
os honorários advocatícios têm “os mesmos privilégios dos créditos 
oriundos da legislação do trabalho”.
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5. Não se discute o fato de os honorários advocatícios possuírem 
natureza alimentar, até porque o STF já consolidou esse entendimento 
por meio da Súmula Vinculante 47.

6. O problema (a inconstitucionalidade) não é a natureza alimentar 
dos honorários advocatícios, mas sim o estabelecimento de uma 
preferência para esta espécie de crédito (honorários), em detrimento do 
crédito tributário, apenas por uma lei ordinária (novo CPC – § 14 do art. 
85), ou seja, sem a edição da lei complementar exigida pelo art. 146, 
III, b, da CF/88.

7. Nesse sentido, evidencia-se que o § 14 do art. 85 do CPC, quando 
dispõe que os honorários advocatícios têm “os mesmos privilégios 
dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, não tem o alcance 
de atribuir preferência de pagamento em relação ao crédito tributário, 
sob pena de incidir em inconstitucionalidade (art. 146, III, b, da CF/88) 
e em flagrante afronta ao art. 186 do CTN (redação dada pela LC nº 
118/2005), o qual prevê que o crédito tributário “prefere a qualquer 
outro”, à exceção do crédito trabalhista e de acidente de trabalho.

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 arguir a inconstitucionalidade parcial, sem 
redução de texto, do § 14 do art. 85 da Lei Ordinária nº 13.105/2015 
(CPC/2015), para afastar a possibilidade de ser atribuída preferência de 
pagamento aos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, 
por afronta ao art. 146, III, b, da CF/88, combinado com o art. 186 do 
CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005, nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2017.
Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, Relatora.

QUESTÃO DE ORDEM

A Exma. Sra. Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch: 
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, 
interposto por Rafael Pandolfo Advogados Associados em face de 
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decisão proferida em execução fiscal, a seguir transcrita (evento 35):
“Nestes autos foi arrematado o imóvel de matrícula nº 26.651 do CRI de Cruz Alta 

(E2-ATA33) em 60 parcelas.

O arrematante comprovou o recolhimento das custas (E10) e do ITBI (E13).
No evento 19, foi acostada petição protocolada pelo terceiro interessado RAFAEL 

PANDOLFO ADVOGADOS ASSOCIADOS na qual pleiteia ‘o resgate imediato de toda 
a quantia, até o momento, depositada nos autos do presente feito em favor da ora requerente 
na seguinte conta bancária de titularidade da ora requerente e a constrição e o levantamento 
em favor da requerente de eventuais depósitos a serem feitos pelo arrematante’, em virtude 
do inadimplemento de contrato firmado com a executada – honorários contratuais – cujos 
créditos ‘têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação 
em falência e concurso de credores’. O valor informado é de R$ 1.559.665,75 (um milhão, 
quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos). Juntou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que entende pertinente.

Em sequência (E20), foi expedida a carta de arrematação, cuja entrega está certificada 
nos autos (E21).

Em resposta ao pedido do evento 19, a exequente manifestou-se pelo seu descabimento 
e pleiteou sua rejeição (E31).

No evento 32, o arrematante informa exigência, feita pelo Cartório de Registro de 
Imóveis de Cruz Alta, de recolhimento de taxas referentes à baixa dos gravames (penhoras) 
existentes na matrícula do imóvel como condição para o registro da carta de arrematação.

Logo a seguir (E34), foi juntado ofício proveniente da 12ª Vara Cível do Foro Central 
da Comarca de Porto Alegre solicitando a penhora no rosto da presente execução para ga-
rantia do processo nº 001/1.13.0001501-3, execução de título extrajudicial promovida por 
RAFAEL PANDOLFO ADVOGADOS ASSOCIADOS, até o limite de R$ 1.559.665,75 
(um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta 
e cinco centavos), valor atualizado até 15.12.2016.

É manifesta a correlação entre o ofício enviado pelo juízo da Comarca de Porto Alegre 
e o pedido do evento 19.

– Da petição do evento 19
Com relação ao pedido protocolado por RAFAEL PANDOLFO ADVOGADOS AS-

SOCIADOS, acima descrito, tenho que deve ser indeferido.
No que diz respeito à preferência dos honorários contratuais em face de seu caráter 

alimentar, ressalto que o crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for a sua 
natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação 
do trabalho ou do acidente de trabalho, nos termos do Código Tributário Nacional. Nesse 
sentido, a jurisprudência mais recente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do 
STJ tem afirmado que a natureza alimentar dos honorários advocatícios não implica sua 
equiparação com os créditos trabalhistas e, portanto, não têm os honorários preferência 
diante do crédito fiscal.

Transcrevo abaixo recentes decisões proferidas no âmbito do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região para ilustrar o acima referido:

‘Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, 
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interposto por Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba contra decisão da MM. Juíza 
Federal Vera Lúcia Feil Ponciano, da 6ª Vara Federal de Curitiba – PR, que, nos autos do 
Cumprimento de Sentença nº 5062572-79.2015.4.04.7000/PR, indeferiu pedido de que 
fosse liberado da penhora no rosto dos autos o valor referente a honorários advocatícios 
contratuais (evento 46 do processo originário). Sustenta a parte agravante, em síntese, que 
os honorários advocatícios, inclusive os contratuais, possuem natureza alimentar e, por-
tanto, preferem aos demais créditos, devendo ser afastada a penhora no rosto dos autos em 
relação a tais valores. Alega que, nos termos da Lei nº 8.906, de 1994, não cabe ao devedor 
qualquer espectro de liberalidade em relação aos valores decorrentes de contrato de hono-
rários, a serem descontados do montante auferido em processo judicial. Requer a reforma 
da decisão agravada, para que seja determinada a reserva de 10% do crédito executado, já 
que são honorários contratuais. É o relatório. Tudo bem visto e examinado, passo a decidir. 
Ao contrário do que sustenta a parte agravante, este Tribunal entende que a reserva dos 
honorários advocatícios contratuais somente é possível se o valor do principal, pertencente 
à parte, estiver disponível, o que não é o caso dos autos:

‘AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍ-
CIOS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DIREITO DE PREFERÊNCIA. 1. 
Quanto aos honorários contratuais, o disposto no parágrafo 4º do artigo 22 da Lei nº 8.906/94 
permite que o advogado exerça o direito de reserva até expedir-se o mandado de levanta-
mento ou precatório. 2. Sobre a existência de penhora no rosto dos autos, esta Corte tem se 
pronunciado no sentido de que a reserva dos honorários advocatícios contratuais somente é 
possível se o valor principal, pertencente à parte, estiver disponível. 3. Somente os créditos 
trabalhistas e os decorrentes de acidentes de trabalho gozam de preferência absoluta sobre 
os créditos fiscais (art. 186, caput, do CTN). Honorários advocatícios, ainda que detenham 
caráter alimentar, não são créditos trabalhistas, descabendo a sua equiparação extensiva.’ 
(TRF4, AI 5022118-42.2014.404.0000, Segunda Turma, D.E. 17.12.2014) (grifei)

‘AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE HONORÁ-
RIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS APÓS A 
EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. ART. 22, § 4°, DA LEI N° 8.906/94. PENHORA NO 
ROSTO DOS AUTOS. VALORES INDISPONÍVEIS. INDEFERIMENTO. (...) não se 
poderia opor o crédito de honorários contratuais ante a penhora anterior. Impõe-se a dis-
tinção entre os honorários sucumbenciais e aqueles cuja origem é contratual. Enquanto os 
primeiros são passíveis de execução nos autos pelo próprio advogado, por estarem incluídos 
na condenação estipulada no título judicial (Lei 8.906/94, artigo 23), os honorários con-
tratuais não constam do título judicial executado, de modo que a lei apenas permite sejam 
deduzidos da quantia a ser recebida pela parte (artigo 22, § 4º).’ (TRF4, AG 5030379-
93.2014.404.0000, Primeira Turma, juntado aos autos em 29.01.2015)

Assim, já que efetivada penhora no rosto dos autos sobre os valores que o contribuinte 
estava executando na origem, não mais resta possível a utilização da faculdade prevista no 
art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906, de 1994, restando ao advogado a execução do contrato de 
honorários nas vias ordinárias. Ausente, pois, a relevância da fundamentação do recurso 
necessária ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido 
de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder.’ (TRF4, AG 
5018226-23.2017.404.0000, Segunda Turma, relator Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos 
em 25.04.2017)
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‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CON-
TRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. 
LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO DISPONÍVEL. O 
destaque dos honorários contratados, por força do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, somente 
tem lugar quando se trata de crédito disponível em favor do mandante. Ou seja, embora 
os honorários contratuais sejam potencialmente sujeitos a destaque, pertencem ao devedor 
principal. Portanto, não é possível o estabelecimento de ordem preferencial a priori, sendo 
necessária a análise das prioridades legais no momento da determinação do levantamento. 
E, não havendo saldo remanescente em favor da parte exequente, os advogados deverão 
pleitear o adimplemento integral do contrato de honorários na via própria.’ (TRF4, AG 
5041234-63.2016.404.0000, Segunda Turma, relator Andrei Pitten Velloso, juntado aos 
autos em 29.03.2017)

‘Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por 
VIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MATE LTDA., em face de decisão proferida em 
execução de sentença contra a Fazenda Pública, nos seguintes termos (evento 68):

‘Ocorreu o trânsito em julgado da ação ordinária declaratória c/c de repetição de indébito 
tributário contra a Fazenda Nacional, ocasião em que a União foi condenada ao pagamento 
de honorários advocatícios de sucumbência em R$ 5.000,00, valor esse que já foi recebido 
pelo procurador da exequente por meio de RPV. De outra parte, após a expedição do pre-
catório referente ao valor principal, o procurador da exequente carreou aos autos o contrato 
de honorários firmado entre eles e requereu reserva desses valores. Contudo, foi efetivada a 
penhora no rosto dos autos deste feito (ev. 55), para fins de garantir direitos ou créditos que 
venham a pertencer a Vier Indústria e Comércio do Mate Ltda., nos autos desta execução, 
em cumprimento à decisão lançada na Execução Fiscal nº 5004824-69.2014.4.04.7115, 
em andamento na 3ª Vara Federal de Santo Ângelo/RS. Dessa forma, ante a existência 
de penhora de créditos tributários no rosto dos autos, bem como em face do pedido de 
pagamento de honorários contratuais, deverá ser efetuado o rateio dos valores, observada 
a preferência e a anterioridade dos créditos. A respeito da matéria, transcrevo, in verbis, 
o art. 908 do NCPC:

‘Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distri-
buído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências.

§ 1º No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, in-
clusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a 
ordem de preferência.

§ 2º Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os con-
correntes, observando-se a anterioridade de cada penhora.’

Considerando a existência de penhoras em favor de créditos tributários, impõe-se, 
ainda, ter em mente o que dispõe o artigo 186 do CTN:

‘Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou 
o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho 
ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005)’

Ressalto, no particular, que a jurisprudência mais recente do Tribunal Regional Fe-
deral da 4ª Região e do STJ tem se manifestado no sentido de que a natureza alimentar 
dos honorários advocatícios não implica sua equiparação com os créditos trabalhistas e, 
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portanto, não têm os honorários preferência diante do crédito fiscal, na forma do artigo 
186 do CTN, in verbis:

‘PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATU-
REZA ALIMENTAR. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 
186 DO CTN. (...) 2. Embora o STJ já tenha reconhecido a natureza alimentar dos créditos 
decorrentes de honorários advocatícios, estes não se equiparam aos créditos trabalhistas, 
razão pela qual eles não têm preferência diante do crédito fiscal no concurso de credores. 
Precedentes: REsp 1.068.838/PR, Segunda Turma, relator Min. Mauro Campbell Marques, 
rel. p/ acórdão Ministra Eliana Calmon, e REsp 874.309/PR, rel. Min. Mauro Campbell 
Marques. 3. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no AgRg no REsp 1.410.847/SC, rel. 
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18.03.2014, DJe 27.03.2014)

‘EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA 
ALIMENTAR. ORDEM DE PREFERÊNCIA. Os honorários advocatícios enquadram-se 
nas regras de natureza alimentar. Contudo, não se equiparam aos créditos trabalhistas, 
razão pela qual que não há como prevalecerem sobre o crédito tributário.’ (TRF4, AG 
5027410-71.2015.404.0000, Segunda Turma, relatora p/ acórdão Carla Evelise Justino 
Hendges, juntado aos autos em 26.08.2015)

‘AGRAVO LEGAL. DECISÃO TERMINATIVA. ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. ORDEM DE PREFE-
RÊNCIA. 1. Embora se reconheça sua natureza alimentar, os honorários não possuem capaci-
dade de afastar a preferência de eventuais créditos fiscais concorrentes, na forma preconizada 
pelo artigo 186 do CTN. 2. Antes da entrada na esfera patrimonial do advogado, os valores, 
embora potencialmente sujeitos a destaque, pertencem ao devedor principal. Dessarte, é 
possível a penhora sobre os valores referentes aos honorários contratuais, devendo o crédito 
concorrer com os dos demais credores. 3. Ausentes elementos a alterar a convicção firmada 
quando da análise do pedido inicial, deve ser mantida a decisão denegatória de seguimento 
a recurso. Agravo legal desprovido.’ (TRF4, 5020770-52.2015.404.0000, Primeira Turma, 
relatora p/ acórdão Maria de Fátima Freitas Labarrère, juntado aos autos em 30.07.2015)

Cabe ressaltar que o pedido de reserva de valores a título de honorários contratuais, 
previsto no artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/94, apenas se mostra possível se os valores se 
encontram disponíveis também ao seu cliente, sob pena de quebra à ordem de preferências 
estabelecida pela legislação:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁ-
RIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. ART. 186 DO CTN. Esta Corte se pronunciou no 
sentido de que a reserva dos honorários advocatícios contratuais somente é possível se o 
valor principal, pertencente à parte, estiver disponível. Acrescente-se que, conquanto os 
créditos decorrentes de honorários advocatícios possuam natureza alimentar e gozem de 
privilégio geral no concurso de credores (falência, concordata etc.), não se sobrepõem ao 
crédito tributário no concurso de preferência, por não realizarem nenhuma das hipóteses 
do art. 186 do CTN.’ (TRF4, AG 5019640-27.2015.404.0000, Segunda Turma, relatora p/ 
acórdão Carla Evelise Justino Hendges, juntado aos autos em 15.07.2015)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA 
NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA. IMPOSSI-
BILIDADE. Este Tribunal entende que a reserva dos honorários advocatícios contratuais 
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somente é possível se o valor do principal, pertencente à parte, estiver disponível, o que não 
se verifica quando tiver sido determinada penhora no rosto dos autos sobre o valor execu-
tado.’ (TRF4, AG 5038113-27.2016.404.0000, Segunda Turma, relator Rômulo Pizzolatti, 
juntado aos autos em 22.11.2016)

Desse modo, a destinação dos valores em questão deve obedecer à ordem determinada 
pelo artigo 186 do CTN, é dizer, em primeiro lugar os créditos tributários e, somente após, 
caso ainda remanesçam valores, para a reserva de honorários contratuais. Intimem-se. 
Oficie-se à Secretaria de Precatórios solicitando o bloqueio dos valores requisitados no 
precatório 50179052220154049388.’

Alega a parte agravante, em síntese, que os honorários contratuais ou sucumbenciais 
possuem natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação 
do trabalho. Assim, postula a reforma da decisão que indeferiu a reserva de honorários contra-
tuais, sustentando a aplicação do artigo 85, § 14, da Lei nº 13.105/15. É o relatório. Decido.

Admissibilidade
O recurso deve ser admitido, uma vez que a decisão agravada está prevista no rol 

taxativo do artigo 1.015 do CPC/2015 e os demais requisitos de admissibilidade também 
estão preenchidos.

Efeito suspensivo
O agravante postula a suspensão da eficácia da decisão recorrida. De regra, os recursos 

não acarretam automática suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Todavia, a pedido da 
parte recorrente, o relator pode determinar a suspensão de sua eficácia, desde que preenchi-
dos, simultaneamente, os requisitos do parágrafo único do artigo 995 do CPC/2015, verbis:

‘Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou 
decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do 
relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou 
impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.’

Ocorre que não há risco de dano grave ou de difícil reparação que imponha a suspen-
são imediata da eficácia da decisão agravada. As razões explicitadas pela agravante não 
demonstram risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, podendo aguardar a 
instrução regular do processo, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da 
ampla defesa, ainda mais se considerado o célere trâmite do processo eletrônico. Assim, 
entendo que não se apresentam, ao menos no exame precário realizado em sede de agravo 
de instrumento, todos os requisitos necessários à inversão da regra de entrega da prestação 
jurisdicional ao final da demanda, por meio de antecipação da tutela. Neste sentido:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS.
1. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos 

da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença 
da verossimilhança da alegação e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação; ou fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do réu (art. 273, I e II, do CPC).

2. Ausente um dos requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela, 
mantém-se a decisão agravada.’ (TRF4, AG 5012638-06.2015.404.0000, Quarta Turma, 
relator p/ acórdão Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 29.04.2015).
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‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DA DEMONSTRA-
ÇÃO DE URGÊNCIA. 1. Ausente a demonstração de risco de dano grave, irreparável ou 
de difícil reparação, deve-se aguardar a instrução regular do processo, à luz dos princípios 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 2. Não se encontram presentes, em 
exame precário realizado em sede de agravo de instrumento, todos os requisitos neces-
sários à inversão da regra de entrega da prestação jurisdicional ao final da demanda, por 
meio de antecipação da tutela. 3. Por fim, não há fato extremo que reclame urgência e 
imediata intervenção desta instância revisora.’ (TRF4, Agravo de Instrumento nº 5021816-
42.2016.404.0000, 2ª Turma, Juíza Federal Claudia Maria Dadico, por unanimidade, juntado 
aos autos em 13.07.2016)

Dessa forma, não encontro nas alegações da parte agravante fato extremo que reclame 
urgência e imediata intervenção desta instância revisora. Ante o exposto, indefiro o pedido 
de efeito suspensivo. À parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos para 
inclusão em pauta.’ (TRF4, AG 5009513-59.2017.404.0000, Segunda Turma, relator Andrei 
Pitten Velloso, juntado aos autos em 13.03.2017)

Ante o exposto, indefiro o pedido de RAFAEL PANDOLFO ADVOGADOS ASSO-
CIADOS anexo ao evento 19.

Cadastre-se este na condição de terceiro interessado para possibilitar sua intimação, 
pelo prazo de 15 (quinze) dias, e, decorrido o prazo, exclua-se o requerente.

– Do ofício do evento 34
Não há qualquer óbice ao atendimento do pedido do juízo da 12ª Vara Cível do Foro 

Central da Comarca de Porto Alegre, motivo pelo qual determino a lavratura do termo de 
penhora no rosto dos autos para garantia de eventual crédito remanescente decorrente deste 
feito, para garantia do processo nº 001/1.13.0001501-3, execução de título extrajudicial 
promovida por RAFAEL PANDOLFO ADVOGADOS ASSOCIADOS, até o limite de R$ 
1.559.665,75 (um milhão, quinhentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco 
reais e setenta e cinco centavos), valor atualizado até 15.12.2016.

Lavrado o termo de penhora, encaminhe-se cópia deste e da presente decisão ao juízo 
estadual, no endereço eletrônico informado no ofício do evento 34 (frpoacent12vciv@
tj.rs.gov.br).

Da petição do arrematante
É descabida a exigência feita pelo Cartório de Registro de Imóveis de Cruz Alta para 

o registro da carta de arrematação.
Ocorre que, sendo a arrematação uma forma de aquisição originária, o arrematante faz 

jus ao recebimento do imóvel livre de qualquer gravame, os quais restam extintos.
Nesse sentido, mutatis mutandis, o seguinte aresto:
‘TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ARREMATAÇÃO. PENDÊNCIAS RELATI-

VAS AO BEM ARREMATADO. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO PAGO, APÓS SATISFEITA 
A FAZENDA FEDERAL. EXIGÊNCIA DIRETAMENTE DO ARREMATANTE. IMPOS-
SIBILIDADE. 1. A arrematação em hasta pública tem natureza de aquisição originária 
de propriedade, pelo que o arrematante deve receber o bem livre de quaisquer ônus ou 
pendências. 2. Consoante preleciona o art. 130, parágrafo único, do CTN, a sub-rogação 
dos créditos relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou 
a posse de bens imóveis, na hipótese de arrematação em hasta pública, dar-se-á sobre o 
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respectivo preço, exonerando-se o adquirente da responsabilidade tributária pelos impos-
tos impagos. 3. Contudo, somente para o caso em que o preço tenha sido suficiente para 
pagamento da dívida cobrada pela União é que se faz possível a sub-rogação dos tributos 
estaduais no preço pago pelo arrematante. Sucede que, em se estabelecendo concurso de 
créditos entre as Fazendas Federal e Estadual, invoca-se o parágrafo único do artigo 187 
do CTN. 4. Adotando-se uma interpretação harmoniosa entre os dois dispositivos, é viável 
a conclusão de que, mesmo havendo dívidas concernentes ao IPVA e outras relativas ao 
veículo, não se afigura possível a reserva de valores à Fazenda Estadual, caso o preço al-
cançado na arrematação não seja suficiente para cobrir o débito tributário federal, sob pena 
de ferir-se o preceito insculpido no parágrafo único do dispositivo acima reproduzido. A 
admitir-se seja destinado o numerário ao pagamento do crédito tributário do estado, por 
via transversa, condicionar-se-ia a satisfação do crédito da União ao anterior pagamento 
do IPVA atrasado (receita estadual), multa, licenciamento e seguro obrigatório, o que é de 
todo impensável. 5. Assim, todas as pendências incidentes sobre o veículo (taxa de licen-
ciamento, multas por infração de trânsito, IPVA e seguro obrigatório) relativas ao período 
anterior à arrematação poderão sub-rogar-se no preço pago, após a satisfação do crédito 
da Fazenda Federal, sendo descabida a exigência de tais valores diretamente ao adqui-
rente, que, como já explicitado, recebe o veículo livre de quaisquer ônus ou pendências. 
6. Agravo de instrumento improvido.’ (AG 200404010180582, relator Joel Ilan Paciornik, 
TRF4, Primeira Turma, DE 15.05.2007).

Ainda, a Fazenda Pública, nos termos do Decreto-Lei nº 1.537/1977, é isenta do pa-
gamento de emolumentos cartorários. Confira-se abaixo ementa da decisão proferida nos 
autos do Agravo de Instrumento 5051321-78.2016.404.0000:

‘EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISENÇÃO. 
FAZENDA NACIONAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. CANCELAMENTO 
DA PENHORA. Ante a isenção da União, prevista nos artigos 1º e 2º do Decreto-Lei nº 
1.537/1977, é incabível a imposição de pagamento de emolumentos como pressuposto ao 
cancelamento da penhora.’ (TRF4, AG 5051321-78.2016.404.0000, Primeira Turma, relator 
Amaury Chaves de Athayde, juntado aos autos em 05.05.2017)

Ante o exposto, oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Cruz Alta, com cópia da 
presente decisão, determinando o cancelamento de quaisquer ônus, penhoras, indisponibi-
lidades e demais restrições que porventura sobre o imóvel recaiam, independentemente da 
origem da ordem – anteriores à expedição da carta de arrematação – e independentemente 
do pagamento de emolumentos em relação a eles, comprovando nos autos no prazo de 10 
(dez) dias.

Em caso de não atendimento da determinação no prazo concedido, dê-se vista ao Mi-
nistério Público Federal para apuração de eventual crime de desobediência.

– Do prosseguimento do feito
1.) Intime-se o arrematante de que deverá comprovar o registro da carta de arrematação 

no prazo de trinta (30) dias úteis, a partir desta decisão, bem como comparecer junto ao 
órgão exequente a fim de regularizar o parcelamento, não devendo realizar outros depósitos 
nestes autos, sendo que somente após o cumprimento dessas providências se procederá à 
sua imissão na posse.

2.) Regularizado o registro, intimem-se os leiloeiros para imitir o arrematante na posse 
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do imóvel arrematado.
3.) Intimem-se as partes, os leiloeiros e os terceiros interessados acerca desta decisão.
Cumpra-se.”

Alega o recorrente, em suma, que os honorários advocatícios têm 
natureza alimentar e possuem os mesmos privilégios dos créditos de 
natureza trabalhista. Sustenta que,
“por ser equiparado ao trabalhista, o crédito de honorários advocatícios tem preferência 
sobre o crédito tributário e tem o condão de estabelecer concurso de credores nos autos da 
execução fiscal originária, independentemente do estágio da expropriação do bem (penhora, 
alienação, etc.), nos termos da jurisprudência pacífica do STJ (Corte Especial, sobretudo) 
e desse eg. Tribunal.” (grifei)

Postula, ao final, o deferimento do “levantamento da quantia 
depositada e das futuras parcelas a serem objeto de depósito pelo 
arrematante em favor da agravante até a quitação do seu crédito”.

O efeito suspensivo foi indeferido no evento 2.
Houve apresentação de contrarrazões nos eventos 13 e 18.
É o relatório.

Preliminarmente ao reexame do presente feito, entendo que deva ser 
arguida a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 14 
do art. 85 da Lei Ordinária nº 13.105/2015 (CPC/2015).

1. Inconstitucionalidade da preferência dos honorários advocatícios 
em relação ao crédito tributário, sem lei complementar que 

estabeleça essa preferência

A CF/88 estabelece, expressamente, que apenas a lei complementar 
pode dispor sobre o crédito tributário:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:
I – dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II – regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discrimi-

nados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades coo-

perativas.”
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E a Lei Complementar nº 118/2005, alterando a redação do art. 186 
do CTN, prevê que o crédito tributário “prefere a qualquer outro”, à 
exceção do crédito trabalhista e de acidente de trabalho:

“Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou 
o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho 
ou do acidente de trabalho. (Redação dada pela LCP nº 118, de 2005)

Parágrafo único. Na falência: (Incluído pela LCP nº 118, de 2005)
I – o crédito tributário não prefere aos créditos extraconcursais ou às importâncias 

passíveis de restituição, nos termos da lei falimentar, nem aos créditos com garantia real, 
no limite do valor do bem gravado; (Incluído pela LCP nº 118, de 2005)

II – a lei poderá estabelecer limites e condições para a preferência dos créditos decor-
rentes da legislação do trabalho; e (Incluído pela LCP nº 118, de 2005)

III – a multa tributária prefere apenas aos créditos subordinados. (Incluído pela LCP 
nº 118, de 2005)”

Portanto, é inconstitucional atribuir preferência aos honorários 
advocatícios em relação ao crédito tributário, sem que haja lei 
complementar estabelecendo essa preferência!

2. Impossibilidade de lei ordinária ou decisão judicial atribuir 
preferência aos honorários advocatícios em detrimento de crédito 

tributário. Afronta ao art. 146, III, b, da CF/88

Conforme exposto acima, apenas a lei complementar pode dispor 
sobre o crédito tributário, e o CTN, em seu art. 186, com a redação 
dada pela LC nº 118/2005, estabeleceu que o crédito tributário “prefere 
a qualquer outro”, à exceção do crédito trabalhista e de acidente de 
trabalho.

Assim, inexistindo lei complementar, incide em inconstitucionalidade 
a lei ordinária ou a decisão judicial que atribua preferência aos honorários 
advocatícios, em detrimento de crédito tributário, por afronta ao art. 
146, III, b, da CF/88.

O § 14 do art. 85 do CPC (Lei Ordinária nº 13.105/2015) assim 
dispôs:

“§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com 
os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a 
compensação em caso de sucumbência parcial.”

É flagrante, pois, a inconstitucionalidade do § 14 do art. 85 do CPC 
nesse particular.
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3. Julgados do STJ e deste Regional acerca da preferência dos 
honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, sem 

manifestação sobre o art. 146, III, b

Não desconheço que o STJ, assim como este Regional, têm 
manifestado entendimento no sentido da preferência dos honorários 
advocatícios em relação ao crédito tributário, sob o argumento de que a 
verba honorária tem natureza alimentar.

No entanto, independentemente da aparente confusão feita entre 
“crédito de natureza alimentar” e “crédito com preferência legal”, o 
fato é que os julgados deste Tribunal e do STJ não se manifestaram 
sobre o art. 146, III, b, da CF/88, dispositivo constitucional que reserva 
apenas à lei complementar o estabelecimento de regras gerais acerca do 
crédito tributário, como é, a toda evidência, a disposição de preferência 
do crédito tributário, prevista na Lei Complementar nº 118/2005, art. 
186 do CTN.

Com efeito, analisando os precedentes da Corte Especial do STJ 
que pacificaram o entendimento de que os honorários advocatícios 
têm preferência em relação ao crédito tributário (REsp 1.152.218/RS, 
07.05.2014, e EDcl nos EREsp 1.351.256/PR, 04.03.2015), não há 
manifestação sobre o art. 146, III, b, da CF/88.

Para que não reste dúvida, reproduzo as ementas desses julgados 
paradigmas do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL RE-
PRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVO-
CATÍCIOS. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. 
ART. 24 DA LEI Nº 8.906/1994. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRABALHISTA.

1. Para efeito do art. 543-C do Código de Processo Civil: 1.1) os créditos resultantes 
de honorários advocatícios têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para 
efeito de habilitação em falência, seja pela regência do Decreto-Lei nº 7.661/1945, seja 
pela forma prevista na Lei nº 11.101/2005, observado, neste último caso, o limite de valor 
previsto no artigo 83, inciso I, do referido diploma legal; 1.2) são créditos extraconcursais 
os honorários de advogado resultantes de trabalhos prestados à massa falida, depois do 
decreto de falência, nos termos dos arts. 84 e 149 da Lei nº 11.101/2005.

2. Recurso especial provido.” (REsp 1.152.218/RS, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 
Corte Especial, julgado em 07.05.2014, DJe 09.10.2014)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITOS DECOR-
RENTES DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCURSO DE CREDORES. EXE-
CUÇÃO FISCAL. NATUREZA ALIMENTAR. EQUIPARAÇÃO A CRÉDITO TRA-
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BALHISTA. MATÉRIA JULGADA SOB REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS 
(RESP Nº 1.152.218/RS). ART. 83, INCISO I, DA LEI Nº 11.101/2005 E ART. 711 DO 
CPC. MATÉRIAS NÃO DEVOLVIDAS AO STJ.

1. A controvérsia a ser analisada diz respeito à classificação do crédito relativo a ho-
norários advocatícios no concurso de credores em sede de execução fiscal. No julgamento 
dos embargos de divergência, utilizou-se como paradigma o acórdão proferido pela Corte 
Especial (REsp 1.152.218/RS, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 07.05.2014, 
DJe 09.10.2014), em que se pacificou o entendimento, submetendo-o à sistemática dos 
recursos repetitivos, no sentido de que os créditos resultantes de honorários advocatícios 
têm natureza alimentar e equiparam-se aos trabalhistas para efeito de habilitação em fa-
lência. Tal posicionamento pode ser aplicado ao presente caso, em que se discute sobre 
o concurso de credores em sede de execução fiscal, uma vez que, conforme consignado 
no acórdão paradigma, ‘embora a controvérsia tenha se instalado no âmbito de falência 
regida ainda pelo Decreto-Lei nº 7.661/1945, o entendimento eventualmente adotado é 
transcendente’.

2. Quanto à questão referente ao limite do crédito (art. 83, inciso I, da Lei nº 
11.101/2005), tal tema não foi devolvido ao Superior Tribunal de Justiça, uma vez que 
só se discute nos presentes autos a classificação do crédito relativo a honorários advoca-
tícios no concurso de credores, devendo tal ponto ser apreciado pelo juízo da execução, 
caso a ele seja submetido. Em relação à aplicação do art. 711 do CPC, cabe ao juízo da 
execução a sua verificação.

3. Foram apresentados dois embargos de declaração pela mesma parte (fls. 703-704 e 
705-706). Assim, quanto aos segundos embargos (fls. 705-706), tem-se que não ultrapassam 
o juízo de admissibilidade, uma vez que a duplicidade de recursos interpostos pela mesma 
parte, a fim de impugnar a mesma decisão, importa o não conhecimento do recurso que 
foi interposto por último, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorri-
bilidade das decisões.

4. Embargos de declaração de Silvana Meire Ropelatto Fernandes e outros parcialmente aco-
lhidos, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer o ponto questionado. Primeiros embar-
gos de declaração de Valéria Maciel de Campos Lavorenti rejeitados e segundos não conhecidos.” 
(EDcl nos EREsp 1.351.256/PR, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, 
julgado em 04.03.2015, DJe 20.03.2015)

Portanto, para adotar entendimento que atribui preferência aos 
honorários advocatícios, em detrimento do crédito tributário, é 
imprescindível que se analise a matéria constitucional aplicável, qual 
seja, o art. 146, III, b, da CF/88, que estabelece que somente uma lei 
complementar pode dispor sobre o crédito tributário.

Aliás, a análise da matéria constitucional aplicável é necessária 
até para que, eventualmente, o STF, em controle difuso, pronuncie-
se especificamente a respeito, do que, até o momento, não se tem 
notícia.
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4. Equiparação dos honorários advocatícios a crédito trabalhista, para 
fins de preferência ao crédito tributário, por lei ordinária. Necessidade 

de lei complementar. Afronta ao art. 146, III, b, da CF/88

Inicialmente registro que não está em discussão o fato de os 
honorários advocatícios possuírem natureza alimentar, até porque o 
STF já consolidou esse entendimento: 

“Súmula Vinculante 47
Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante princi-

pal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá 
com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial 
restrita aos créditos dessa natureza.”

O problema (a inconstitucionalidade), conforme exposto 
anteriormente, não é a natureza alimentar dos honorários advocatícios, 
mas sim o estabelecimento de uma preferência para essa espécie de 
crédito (honorários), em detrimento do crédito tributário, apenas por 
uma lei ordinária (novo CPC – § 14 do art. 85), ou seja, sem a edição da 
lei complementar exigida pelo art. 146, III, b, da CF/88.

Nesse sentido, evidencia-se que o § 14 do art. 85 do CPC, quando 
dispõe que os honorários advocatícios têm “os mesmos privilégios dos 
créditos oriundos da legislação do trabalho”, não tem o alcance de 
atribuir preferência de pagamento em relação ao crédito tributário, 
sob pena de incidir em inconstitucionalidade (art. 146, III, b, da CF/88) 
e em flagrante afronta ao art. 186 do CTN (redação dada pela LC nº 
118/2005), o qual prevê que o crédito tributário “prefere a qualquer 
outro”, à exceção do crédito trabalhista e de acidente de trabalho.

Portanto, enquanto não editada uma lei complementar, como exigido 
pela CF (art. 146, III, b, da CF/88), não pode ser atribuída preferência 
dos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário.

5. Dispositivo

Ante o exposto, voto por arguir a inconstitucionalidade parcial, sem 
redução de texto, do § 14 do art. 85 da Lei Ordinária nº 13.105/2015 
(CPC/2015), para afastar a possibilidade de ser atribuída preferência de 
pagamento aos honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, 
por afronta ao art. 146, III, b, da CF/88, combinado com o art. 186 do 
CTN, com a redação dada pela Lei Complementar nº 118/2005.
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ARGUIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
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INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Nº 5029310-21.2017.4.04.0000/TRF

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen

Suscitante: 8ª Turma do TRF da 4ª Região
Interessado: Luis Alberto Benitez

Procurador: Dr. Fabrício Von Mengden Campezatto (DPU) DPU074
Interessado: Ministério Público Federal

EMENTA

Arguição de inconstitucionalidade do art. 1º, XV, do Decreto 
8.615/15. Indulto natalino, periódico e genérico, a tantos quantos 
tenham cumprido 1/6 das suas penas. 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 
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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 pagamento de prestação 
pecuniária.

5. Ao conceder indulto inclusive aos apenados que recém tenham 
cumprido 1/6 das penas a que condenados, dispensando o cumprimento 
dos 5/6 que ainda tinham a cumprir, o presidente da República viola o 
princípio da separação dos poderes e o 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 
penas, 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 XV, 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, nos termos do 
relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2017.
Des. Federal Leandro Paulsen, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen: Trata-se de arguição de 
inconstitucionalidade suscitada em voto-vista prolatado pelo eminente 
Juiz Federal Convocado Nivaldo Brunoni, que me substituiu em sessão 
ordinária da 8ª Turma deste Tribunal, nos autos do agravo de execução 
penal nº 5006272-48.2016.4.04.7005, no qual a Defensoria Pública da 
União insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão 
de indulto a condenado pela figura privilegiada do delito de tráfico de 
entorpecentes.

O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:
(...)
XV – condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por 

pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, ou beneficiadas com a 
suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de de-
zembro de 2015, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes; (...)”

Ao suscitar a questão de ordem nos autos do referido agravo de 
execução penal, acolhida por maioria, foi referido que o artigo 1º, inciso 
XV, do Decreto 8.615/15, que concede indulto a quem tenha cumprido 
apenas um sexto 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 Executivo legisle sobre direito penal e 
contra o princípio da vedação da proteção insuficiente, na medida em 
que gera impunidade.

Ademais, foi referido pela Defensoria Pública da União que não 
merece prosperar a decisão que afastou o indulto, considerando recente 
mudança de posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que passou 
a admitir a benesse aos condenados pelo delito de tráfico de drogas 
privilegiado.

O acórdão que suscitou a questão de ordem na 8ª Turma desta Corte 
restou assim ementado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE DO ART. 1º, INCISO XV, DO DECRETO 8.615/15. INDULTO NATALINO. PERDÃO 
PERIÓDICO E GENÉRICO A TANTOS QUANTOS TENHAM CUMPRIDO 1/6 DAS 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 345-380, 2018350

SUAS PENAS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES, À INDIVI DUALIZAÇÃO 
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 ou prerrogativa, por parte de quaisquer 
autoridades, por mais elevadas que sejam, tem de ser orientada 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.

3. A concessão periódica e generalizada de indulto a tantos quantos tenham cumprido 1/6 
das suas penas ofende diversas normas constitucionais, não encontrando suporte de validade.

4. Ao estabelecer normas de indulto de cunho geral e abstrato pela via de decreto, o 
chefe do Poder Executivo viola a norma constitucional que lhe proíbe legislar sobre Direito 
Penal: art. 62, § 1º, b, da CF.

5. O decreto de indulto viola o princípio constitucional da vedação da proteção insu-
ficiente, retirando a eficácia da resposta penal ao reduzi-la a níveis desproporcionalmente 
brandos.”

Acolhido o incidente pela Turma, apresento este incidente de arguição 
de inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso XV, do Decreto nº 8.615/15 
à consideração da Corte Especial, atendendo ao disposto no artigo 97 da 
Constituição Federal.

Destaco que, intimado, o Ministério Público Federal deixou 
transcorrer in albis o prazo para apresentação de parecer (evento 5).

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 
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 
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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, 
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 
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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:

“As proibições penais somente se justificam quando se referem a condutas que afetem 
gravemente a 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 
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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 esta, 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 o desacerto da criminalização desta ou daquela conduta, assim 
como, de regra, não avalia a qualidade ou a quantidade da resposta 
penal estabelecida pelo Poder Legislativo, salvo quando violadores 
da 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 
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 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 345-380, 2018354

atuação do terceiro poder do Estado, notadamente o Executivo.
O papel central do Poder Executivo na concretização do princípio da 

individualização da pena é assegurar a existência dos meios e 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 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 a sua perspectiva abstrata definida pelo Poder Legislativo, seja em 
relação a 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:

“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)”
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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 sua etapa 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 
concretos, 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 à 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 de 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, corresponde à segunda 
fase (individualização judicial); e é perfectibilizado no momento da 
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 de. Aplicação da pena. 5. 
ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 11).
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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, 
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 
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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, prestação pecuniária, 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 
per si, tortuosa. 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 
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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 ser 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 (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 
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 
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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 
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 
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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 o mau uso desse 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.

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 
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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 institución 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 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 
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 
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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 Judiciário 
(GERMÁN M., Mariano. El indulto: una institución satisfactoria para 
unos y fuente de críticas para otros. Disponível em: <libre.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 como 
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 
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, o 
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vincula 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 em 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.”

A competência para concessão do indulto, no regime republicano, 
foi atribuída ao presidente da República. Quem sabe, uma inadequada 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 345-380, 2018364

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 à l’exécucion de la peine que pour 
en modifier la nature ou la durée” (em tradução livre: A graça pode 
ser utilizada para obstaculizar a execução da pena, assim como para 
modificar sua natureza ou duração. BOULOC, Bernard. Droit pénal 
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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 
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 
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 
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do direito de defesa por meio de 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 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 pelo Poder 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 pessoa humana. Problemas práticos envolvendo a execução da pena 
são resolvidos pelos próprios juízes, não sendo raros os casos em que, 
frente a estabelecimentos penitenciários inaptos e vexatórios, autorizam 
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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, se mostra relevante o princípio da segurança jurídica, o 
qual “materializa a proteção da confiança dos indivíduos em relação ao 
Estado” (SCHULZE, Clenio 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 de 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).

A Constituição vale-se do direito penal para a proteção, como ultima 
ratio, também dos direitos fundamentais e bens coletivos nela 
albergados, inclusive com mandados expressos de incriminação 
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(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 Junior,
“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, 
segurança e 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 
utilização indiscriminada do instituto vocacionado a lidar com situações 
muito particulares, Mário Coimbra discorre:
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“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: 
Revista dos 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 Constitucional; (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, 
aviltamento da pena ou impunidade.

A aplicação do indulto fora dessas hipóteses excepcionais viola 
o princípio da individualização da pena e implica intervenção 
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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 a 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 
tenham cumprido apenas 33,33% da pena concretizada com base na 
individualização da pena realizada pelos poderes constitucionalmente 
competentes, notadamente Legislativo e Judiciário. O feitio do instituto 
se repetiu até o ano de 1999.
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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 tenha 
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 
chama a atenção pelo fato de que jamais o Poder Executivo deixou 
de editar decreto anual extinguindo a punibilidade de forma ampla 
aos réus que se enquadravam nas situações hipotéticas descritas. 
O ato constitucional extraordinário, destinado a corrigir injustiças 
graves e excepcionais 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.

A ordinarização do instituto é demonstrada pela própria alcunha a ele 
atribuída pela doutrina de direito penal: “indulto de natal”, porquanto 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 345-380, 2018372

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. 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. Na hipótese de ser suficiente o 
cumprimento de 1/6 da pena, bastará o cumprimento de 4 meses a 2 anos, 
absolutamente irrisória a pena efetiva 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 a 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.
Indulto com 1/6: perdoado após cumprir 8 meses.

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 XV, 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 eminente 
relator deu provimento ao agravo para conceder o indulto, conta com a 
seguinte redação:

“Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais ou estrangeiras:
(...)
XV – condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída 

por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, ou beneficiadas com 
a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de 
dezembro de 2015, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes;”

A extinção da punibilidade do agente que tenha cumprido 1/6 da 
pena a que foi condenado sob 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 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 o 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)

Ao estabelecer normas de cunho abstrato e geral pela via de 
decreto, o chefe do Poder Executivo está violando a Constituição 
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(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 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, se mostra 
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 indiscriminada 
do indulto, são medidas que, empiricamente, dão azo ao descrédito da justiça e incentivam 
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 (pode-
mos pensar 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. 
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A Graça. In: FABRI, Hélène Rui; MORTE, Gabriele Della; ABDELGAWAD, Elisabeth 
Lambert; MARTIN-CHENUT, Kathia (org.). Clemência e Direito: anistia, prescrição e 
graça no direito internacional e comparado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 245-247)

A prisão provisória abrange a prisão temporária (Lei nº 7.960/89) 
e a prisão preventiva. A primeira hipótese de prisão incide quando 
houver fundadas razões de participação do indiciado em crimes como 
homicídio doloso, sequestro, extorsão mediante sequestro, estupro, 
dentre outros, ou quando for imprescindível para as investigações do 
inquérito policial, ao passo que a segunda, quando se fizer necessário 
garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou 
por conveniência da instrução criminal. Vê-se que as prisões ditas 
provisórias são estabelecidas porque se faz necessária a prisão, ou 
seja, incidem em casos graves e absolutamente justificáveis, diante da 
garantia constitucional do direito à liberdade.

Salienta-se, portanto, que a situação concreta dos autos mostra-se 
ainda mais atentatória aos princípios constitucionais na medida em 
que o benefício é concedido aos condenados que tenham cumprido em 
prisão provisória tão somente 1/6 da pena ou 1/5 se reincidente.

Sinale-se que a edição anual dos decretos de indulto já tornou 
certa a redução em 83% ou 80% 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 ou fixado o regime aberto 
para seu cumprimento e que tenha cumprido em prisão provisória, até 
25 de dezembro de 2015, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um 
quinto, se reincidentes.

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. Com os serviços comunitários e as prestações 
pecuniárias, procura-se ensejar a reeducação do apenado sem que tenha 
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de se submeter à privação de liberdade e, portanto, a qualquer medida 
demasiadamente gravosa.

O art. 1º, inciso XV, do Decreto 8.615/15, que concede indulto a quem 
tenha cumprido, em prisão provisória, apenas 1/6 (um sexto) da pena a 
que submetido por condenação lastreada no tipo e nos critérios legais 
de dosimetria aplicáveis ao caso, atenta contra os Poderes Legislativo 
e Judiciário, contra o princípio da individualização da pena, contra a 
vedação constitucional de que Executivo legisle sobre direito penal e 
contra o princípio da vedação da proteção insuficiente, na medida em 
que gera impunidade.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por acolher a arguição para declarar a 
inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso XV, 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 XV 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. Cito o texto impugnado:

“Art. 1º  Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:
(...)
XV – condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída 

por pena restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, ou beneficiadas com 
a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de 
dezembro de 2015, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes;”

Peço vênia a Sua Excelência para divergir da solução alvitrada.
Registro, já de início, que o caso agora tratado não se confunde – 

embora evidentes os pontos de contato – com aquele julgado na sessão do 
dia 25 de maio de 2017 no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 
5051763-44.2016.4.04.0000, relator Desembargador Federal Leandro 
Paulsen, porquanto naquela assentada a decisão dizia respeito, em 
linhas gerais, à concessão de indulto a apenados cuja pena privativa 
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de liberdade foi substituída por restritiva de direitos, sem referência 
à anterior prisão provisória, conforme se pode notar da parte final do 
voto condutor, verbis:

“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 superlo-
tação. 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 Executivo legisle sobre direito penal e contra o princípio da 
vedação da proteção insuficiente, na medida em que gera impunidade.”

No caso presente, o debate gira em torno da concessão do indulto 
a condenados a penas privativas de liberdade sob o regime aberto ou 
substituídas por pena restritiva de direitos, ou, ainda, beneficiadas 
por sursis, desde que tenham cumprido, em prisão provisória, 1/6 da 
pena, se não reincidentes, ou 1/5, se reincidentes, sendo que as razões 
que externei no anterior julgamento podem ser, em grande parte, aqui 
replicadas.

Pois bem.
Não vislumbro a inconstitucionalidade do dispositivo impugnado 

– artigo 1º, inciso XV, 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 
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– não ser medida provisória e tampouco dispor sobre norma penal ou 
processual penal, não se pode olvidar que o chefe do Poder Executivo 
foi incumbido pela ordem constitucional vigente de sancionar ou vetar 
leis penais e processuais penais emanadas 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, 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)

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, limitado à vedação prevista 
no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedido 
das cautelas devidas, não pode ser obstado 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 nº 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 
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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 discricionarieda-
de. V – Habeas corpus não conhecido.” (HC 90364, 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)

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 com as penas 
alternativas introduzidas na Reforma de 1998 do Codex Criminal, com 
o regime aberto ou mesmo com o sursis.

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 
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 pelas Turmas Criminais deste Tribunal, aos nefastos 
crimes de colarinho-branco.

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)
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Ante o exposto, com a vênia do eminente relator, voto por rejeitar a 
arguição de inconstitucionalidade do inciso XV do artigo 1º do Decreto 
Presidencial nº 8.615/2015.
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SÚMULAS



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 381-398, 2018382



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 381-398, 2018 383

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.
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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.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 381-398, 2018398



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 399-402, 2018 399

RESUMO



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 399-402, 2018400



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 96, 399-402, 2018 401

Resumo
Trata-se de publicação oficial do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, com periodicidade quadrimestral e distribuição nacional. A 
Revista contém inteiros teores de acórdãos recentes selecionados pelos 
Excelentíssimos Desembargadores, abordando as matérias de sua com-
petência. Traz, ainda, discursos oficiais, arguições de inconstitucionali-
dade e as súmulas editadas pelo Tribunal, além de artigos doutrinários 
nacionais e internacionais de renomados juristas e, principalmente, da 
lavra dos Desembargadores Federais integrantes desta Corte.

Summary
This is about an official triannual  publication of Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (Federal Regional Court of Appeals of the 4th 
Circuit) in Brazil, distributed nationally. The periodical contains the 
entire up-to-date judgments selected by the federal judges, concern-
ing to the matters of the federal competence. It also brings the official 
speeches, the arguings  unconstitutionality and the law summarized 
cases edited by the Court, as well as the national and the international 
doctrinal articles, written by renowned jurists and mainly those written 
by the Judges of this Court.

Resumen
Esta es una publicación oficial del Tribunal Regional de la 4ª Re-

gión, con periodicidad cuatrimestral y distribución nacional. La
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Revista contiene la íntegra de recientes decisiones, seleccionadas por 
Magistrados componentes de esta Casa, abordando materias de su 
competencia, también discursos oficiales, cuestiones sobre control de 
constitucionalidad, súmulas editadas por el propio Tribunal, artículos 
de doctrina nacional y internacional escritos por renombrados juris-
consultos y, principalmente, aquellos proferidos por Jueces que perte-
necen a esta Corte.

Sintesi
Si tratta di pubblicazione ufficiale del Tribunale Regionale Federale 

della Quarta Regione, con periodicità quadrimestrale e distribuzione 
nazionale. La rivista riproducce l’integra di sentenze recenti seleziona-
te dai egregi Consiglieri della Corte d’Appello Federale, relazionate 
alle materie della sua competenza. Riproducce, ancora, pronunciamen-
ti ufficiali, ricorsi di incostituzionalità, la giurisprudenza consolidata 
publicata dal Tribunale e testi dottrinali scritti dai Consiglieri di questa 
Corte d’Appello e da rinomati giuristi nazionali ed internazionali.

Résumé
Il s’agit d’une publication officielle du Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região (Tribunal Régional Fédéral de la  4ème Région), dont la 
périodicité est quadrimestrielle et la distribution nationale. Cette revue 
publie les textes complets des arrêts les plus récents, sélectionnés par 
les Juges Conseillers de la Cour d’Appel, concernant des matières de 
leur compétence. En plus ce périodique apporte aussi bien des discours 
officiels, des argumentations d’inconstitutionnalité, des arrêts édités 
par le Tribunal, des articles doctrinaires, y compris des textes redigés 
par les Juges Conseillers de cette Cour de Justice et par des juristes 
nacionaux et internationaux renommés.
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Adicional de periculosidade − Vide LEGITIMIDADE ATIVA
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INSS − Vide IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

AGRAVO
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discussão, em, ação popular, sobre, anulação, certificado de entidade beneficente de 
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permissão, formação, especificidade, sindicato, por, dissociação. Possibilidade, 
formação, novo, sindicato, para, representação, especificidade, categoria profissional, 
antes, aglutinação, em, única, entidade de classe, com, maior, abrangência .............80

SUBSTITUTO PROCESSUAL
Sindicato − Vide LEGITIMIDADE ATIVA

SUPRESSÃO DE TRIBUTO
Empresa – Vide ESTELIONATO

SUSPENSÃO DE LIMINAR
Manutenção, indeferimento. Agravo, contra, decisão, presidência, indeferimento, 
pedido, efeito suspensivo, sentença judicial, ação civil pública, contra, Poder 
Público. Objetivo, sustação, decisão, reconhecimento, manutenção, condição, 
segurado, instituidor, pensão por morte, hipótese, comprovação, início, incapacidade 
temporária, ou, incapacidade permanente, durante, período de graça, independência, 
pedido, auxílio-doença, ou, aposentadoria por invalidez, época. Necessidade, INSS, 
abertura, investigação, e, realização, perícia, em, totalidade, hipótese, pedido, pensão 
por morte, e, ocorrência, indeferimento, por, motivo, falta, qualidade, segurado, 
instituidor, pensão por morte. 
Não caracterização, lesão, ordem administrativa, decorrência, não, relevância, 
aumento, número, procedimento administrativo .....................................................291

T

TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
Auxílio-doença – Vide INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS 
REPETITIVAS

TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
Competência jurisdicional, Justiça Estadual. Ação judicial, contra, INSS, com, 
objetivo, averbação, tempo de serviço, professor, universidade estadual, vinculação, 
RGPS. Legitimidade, sindicato, para, propositura, ação coletiva, em, defesa, direito, 
categoria, mesmo, sem, autorização, representado. Eficácia, sentença judicial, 
incidência, sobre, professor, exercício, magistério, período, consideração, atividade 
especial, em, universidade estadual. Caracterização, coisa julgada erga omnes. 
STF, decisão, período, exercício, magistério, anterior, vigência, emenda constitucional, 
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ano, 1981, caracterização, como, atividade especial, com, possibilidade, conversão, 
em, tempo de serviço comum. Descabimento, aplicação, diferença, entre, professor, 
sujeição, transformação, emprego público, em, cargo público, e, servidor, exercício, 
magistério, em, instituição privada ..........................................................................147

TERRORISMO 
Autor do crime, liderança, grupo, programação, realização, ataque terrorista, época, 
ocorrência, jogos olímpicos, em, território nacional. Manutenção, prisão preventiva, 
decorrência, necessidade, garantia da ordem pública, e, aplicação, lei penal. Prisão 
preventiva, exigência, condição, cumprimento da pena, aplicação, para, totalidade, 
preso. Descabimento, alegação, violação, liberdade religiosa. Possibilidade, 
recebimento, assistência religiosa, e, participação, culto religioso, sem, alteração, 
norma, fixação, presídio. Acusado, distorção, religião, com, valoração, violência. 
Inexistência, ilegalidade, exigência, corte, cabelo, para, manutenção, higiene, e, saúde 
coletiva .....................................................................................................................132

V

VEÍCULO AUTOMOTOR
Estrangeiro − Vide PERDIMENTO DE BENS

VOTO
Alteração – Vide QUESTÃO DE ORDEM
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