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Parecer: Ação rescisória – Prequestionamento – 
Descabimento*1

Carlos Thompson Flores**2

Solicitou-me Gilberto Francisco Renato A. Chateaubriand, por inter-
médio de um de seus procuradores judiciais, o exame da possibilidade 
de lhe proporcionar parecer jurídico sobre reclamação trabalhista que 
intentou contra a “Televisão Itapoan S.A.”, na qual o decisório de se-
gundo grau que lhe foi desfavorável resultou anulado em julgado do 
Plenário do TRT da 5ª Região, proferido em ação rescisória por ele 
proposta. Aconteceu, todavia, que, interposto recurso ordinário para o 
eg. TST, houve ele por bem dar-lhe provimento, em sessão plenária, 
com veredicto tomado pelo voto de desempate do então presidente, o 
eminente e saudoso Ministro Coqueijo Costa.

Manifestou, então, o consulente recurso extraordinário. Não foi ele 
admitido. Interposto agravo de instrumento, mantido o despacho presi-
dencial, remetidos os autos ao eg. STF, aí distribuídos, pende, ainda, de 
despacho de seu eminente relator.

2. A essa altura do procedimento judicial é que me foi encaminhado 
o pedido de exame da questão jurídica, visando à obtenção de parecer. 
Para tanto, vieram-me presentes xerocópias das peças essenciais extra-
ídas dos respectivos autos.
*1  Parecer lavrado em 16.03.1988.
**2 Ministro aposentado e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nascido em 1911 e falecido em 2001.
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3. Examinei-as, detidamente, e, do estudo a que procedi, dispus-me 
a atender à súplica do consulente, uma vez que convencido da viabili-
dade do recurso por ele interposto, e nos termos que, a seguir, passo a 
deduzir.

I Os fatos e do procedimento judicial deles decorrentes

1. Inicialmente, cabe acentuar que aqui não estão em apreciação os 
fatos que originaram a reclamatória trabalhista ajuizada pelo consulen-
te, nem os decisórios que sobre ela incidiram em primeiro e segundo 
graus.

2. O interesse do consulente revela-se, nesta fase, a partir do julgado 
proferido na ação rescisória por ele proposta, o qual concluiu por sua 
integral procedência. Anulou ele o decisório de segundo grau que man-
tivera a decisão da Junta, ao dar pela improcedência da reclamatória.

E tal interesse do consulente se realça após o veredicto proferido 
pelo cdo. TST, ao prover o recurso ordinário da reclamada ré na ação 
rescisória, julgando-a improcedente; e, aqui e agora, em especial, no 
pertinente ao recurso extraordinário que interpôs, e, afinal, sobre o 
agravo de instrumento originado com a inadmissão daquele recurso.

II Do recurso extraordinário

A) Considerações necessárias

1. Para acolher a rescisória, anulando a decisão da Turma, considerou 
o Plenário do TRT que a intervenção do MP em segunda instância, por 
meio de parecer escrito do procurador-geral, era condição essencial para 
a validade do respectivo julgamento. E, porque não assinado dito parecer, 
como ocorreu, era ele de todo ineficaz, gerando a nulidade do decisório. 
Fundou-se, para tanto, nos arts. 746, a, e 747, ambos da CLT, fls. 98-9.

2. Não obstante, e como já foi relatado, interposto recurso ordinário 
pela vencida, houve por bem o Plenário do cdo. TST de provê-lo, dando 
pela “improcedência da ação”, fls. 151-7, data venia expressão tecni-
camente inadequada, pois o correto seria a extinção do processo (CPC, 
art. 267, VI, 1ª hipótese).
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Sua ementa dispõe, fls. 151:
“AÇÃO RESCISÓRIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA NA SENTENÇA 

RESCINDENDA – Impossível é concluir pela procedência da ação rescisória ajuizada com 
alegada base no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil, quando o órgão prolator 
da sentença rescindenda sequer chegou a emitir juízo a respeito da matéria articulada, na 
inicial, como causa de pedir. A violência à literalidade do preceito legal pressupõe adoção 
explícita da tese. Portanto, o pressuposto prequestionamento, além de pertinente aos recursos 
extraordinários, está na hipótese, ligada à rescisória.”

3. Opostos embargos declaratórios, fundados na contradição e na obs-
curidade, foram recebidos, reconhecida a obscuridade, fls. 179 e segs.

Do voto do eminente relator, cabe destacar o seguinte fragmento, fls. 
2 do acórdão:

“(...)
Por último, e para que não pese qualquer dúvida a respeito do espírito de compreensão 

que preside o exame dos embargos declaratórios nesta Corte, acolho-os a fim de explicitar 
que, a teor do disposto no artigo 795 da Consolidação das Leis do Trabalho, as nulidades 
não serão declaradas senão mediante provocação das partes, que deverão argui-las à pri-
meira vez que tiverem que falar em audiência ou nos autos. Daí haver o Plenário colocado 
em plano inferior a circunstância de o parecer ser peça de exame obrigatório. Explicito, 
também, que não restou configurada a violência à literalidade de qualquer preceito legal, 
especialmente dos artigos 746, alínea a, e 747 da Consolidação das Leis do Trabalho, pois 
não houve adoção de tese, na decisão rescindenda, sobre a matéria por eles disciplinada.”

4. Inconformado, a tempo interpôs o consulente recurso extraordiná-
rio. Funda-o no art. 119, III, a e d, combinado o primeiro com o art. 143, 
ambos da Constituição. Sustenta que, quanto àquele, o julgado afrontou 
o art. 153, § 2º, da citada Carta; e, quanto ao segundo, que dissentiu 
ele de vários decisórios dos quais faz parciais transcrições, precisando, 
ademais, de sua publicação.

5. Todavia, não logrou dito recurso sua admissão.
O arrimo essencial do despacho presidencial assenta na passagem 

que impende ser transcrita. Diz, verbis:
“Se a tese (refere-se ao prequestionamento da questão federal) é objeto de construção 

jurisprudencial, ainda controvertida, inviável o acolhimento da arguição de negativa de 
vigência do art. 153, § 2º, da Constituição Federal, genérico para a hipótese dos autos.” 
(DJ de 02.07.87, p. 13.766)

6. Daí a interposição do agravo de instrumento, propugnando o proces-
samento do excepcional para seu oportuno conhecimento e provimento.
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B) Do recurso extraordinário em sua essência

1. Parece-me assistir inteira razão ao consulente em ambas as suas 
irresignações: agravo e recurso extraordinário.

2. Com efeito.
São fatos absolutamente certos que o acórdão recorrido, ao reformar 

a decisão do Regional e “julgar improcedente a ação rescisória”, con-
cluiu, de forma clara e positiva, especialmente na sua complementação 
por meio dos embargos declaratórios, da sua inviabilidade, visto que 
a questão jurídica nela arguida não havia sido objeto de apreciação no 
julgado rescindendo.

Reporto-me, no particular, à ementa do acórdão dos embargos e da 
fundamentação do que lhe sucedeu ao recebê-los, no fragmento desta-
cado, ambos anteriormente transcritos.

3. Resultou daí, de suas peremptórias afirmações, que criou o pri-
meiro e reafirmou o segundo dos decisórios, condição ou requisito pro-
cessual para a ação em comentário não previsto em lei.

Aplicou ele o princípio do prequestionamento da questão federal, 
insculpido nos verbetes 282 e 356 da Súmula do eg. Supremo Tribunal 
Federal, sabidamente restritos aos recursos extraordinários, como, de 
resto, são expressos ditos enunciados.

Tal imperativo não se encontra, nem expressa, nem implicitamente, 
nos dispositivos específicos da rescisória, quais sejam, os consubstan-
ciados nos arts. 485-95 do CPC, aplicáveis ao procedimento trabalhista, 
por força do art. 836 da CLT, com sua compreensão atualizada, segundo 
o ensinamento de Coqueijo Costa (Direito Judiciário de Trabalho. Fo-
rense, 1978. p. 427-9). Como também não se encontra citado atributo 
em qualquer outro preceito legal pertinente.

4. A condição consagrada nos arestos impugnados é, ademais, repe-
lida pelos doutrinadores que a versaram. Cabe lembrar Pontes de Mi-
randa (Tratado da ação rescisória. 5. ed. Forense, 1976. p. 248) e Luiz 
Eulálio B. Vidigal (Comentários ao CPC. Revista dos Tribunais, VI, p. 
87).
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O próprio Ministro Coqueijo Costa, autor do voto que desempatou 
o julgamento ora recorrido, sustenta, em sua festejada Ação rescisória, 
1984, p. 747, e com bons argumentos, tese jurídica em plena sintonia 
com a fundamentação aqui deduzida.

5. Essa, de resto, é a jurisprudência reiterada e pacífica do eg. Supre-
mo Tribunal Federal. Dos julgados mais expressivos, destaco os que, a 
seguir, passo a indicar, e para os quais concorri com o meu voto: AR 
978, Pleno, 11.10.78, rel. Min. Soares Muñoz, in Jurisprudência bra-
sileira, 28, p. 92 e seguintes; EAR 732, RJ, Pleno, 28.02.80, rel. Min. 
S. Muñoz, in RTJ, 116, p. 870-80; AR nº 777, RJ, Pleno, 05.03.80, rel. 
Min. Soares Muñoz, in RT, 550, p. 207-10; e RE nº 89.753, SP, Pleno, 
19.12.80, rel. Min. C. Guerra, in RTJ, 97, p. 699-703.

Não me posso furtar de transcrever parte da ementa do segundo dos 
arestos citados. Diz, verbis:

“– O requisito do prequestionamento não se aplica à rescisória, que não é recurso, mas 
ação contra a sentença transitada em julgado, atacável, ainda que a lei invocada não tenha 
sido examinada na decisão rescindenda.”

6. Quanto ao julgado invocado pela recorrida como divergente da 
orientação jurisprudencial mencionada e proferido na AR 1.171, RJ, 
Pleno, 29.10.86, rel. Min. F. Rezeck, in RTJ 120/495-508, manifesta 
é a sua improcedência, pois, em verdade, não enfrentou ele a tese do 
prequestionamento. É bastante ler seu integral conteúdo, e não extrair 
de sua ementa conclusão por ela não autorizada.

Impertinente, dessarte, o aceno ao verbete 343 da Súmula para obs-
tar o conhecimento do recurso extraordinário e o seu provimento.

7. Tudo está a mostrar, pois, que os julgados recorridos, exigindo 
como condição da rescisória o prequestionamento, no aresto rescinden-
do, da tese jurídica nela arguida, criou requisito não previsto em qual-
quer lei, afrontando, dessarte, o princípio da legalidade, erigido em 
garantia individual, prevista no art. 153, § 2º, da Constituição.

8. Evidencia-se, assim, a viabilidade do recurso extraordinário, fun-
dado no art. 119, III, a, combinado com o art. 143, ambos da Carta 
Maior, por violação do citado art. 153, § 2º, de parte dos decisórios 
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recorridos. Mal inspirado, data venia, o despacho presidencial há de 
merecer reforma por meio do agravo interposto para processamento e 
oportuno conhecimento e provimento do extraordinário, a fim de que, 
retornando os autos à presença do Plenário do cdo. TST, prossiga ele 
no julgamento da rescisória, afastado o requisito do prequestionamento 
comentado.

9. A esta altura, somente resta concluir, respondendo às questões 
propostas pelo consulente.

III Conclusões 

1. Quanto à 1ª, sim. Considero que o agravo de instrumento interpos-
to pelo consulente é de ser provido, proporcionando o processamento 
do recurso extraordinário;

2. Quanto à 2ª, sim. Convencido estou de que o recurso extraordiná-
rio processado merece ser conhecido e provido, uma vez que satisfeitos 
os pressupostos necessários nos quais se assentou, no pertinente à letra 
a do permissivo constitucional.

É o parecer.
Porto Alegre, 16 de março de 1988.
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Os limites da revisão judicial das decisões dos 
Tribunais de Contas*1

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz**2

Introdução

Cabe-me, inicialmente, agradecer ao ilustre Presidente do Tribunal, 
Conselheiro Durval Amaral – e eu o faço com profundo desvaneci-
mento –, a honra deste convite para proferir uma conferência acerca da 
competência do Tribunal de Contas e dos seus efeitos perante o Poder 
Judiciário.

E para participar em posição de tal preeminência, que nada – a não 
ser a nímia gentileza de Vossa Excelência – poderia justificar.

I Origens do Tribunal de Contas no Brasil

Consoante afirmou Guizot, “la connaissance des faits doit précéder 
l’étude des institutions”. (1)

A ideia da criação de um Tribunal de Contas, no Brasil, vem de 1826, 
em projeto apresentado no Senado do Império por Felisberto Caldeira 
Brant e por José Inácio Borges.

A respeito, registra Pontes de Miranda, verbis:
“A idéia de um Tribunal de Contas vem, no Brasil, de 1826, em projeto apresentado ao 

Senado do Império por FELISBERTO CALDEIRA BRANT (Visconde de Barbacena) e por 
JOSÉ INÁCIO BORGES. Combateu-o MANUEL JACINTO NOGUEIRA DA GAMA, Con-

*1  Conferência proferida no Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em Curitiba, na data de 23.03.2018.
**2 Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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de (pouco depois Marquês) de Baependi, que, em discurso de 6 de julho daquele ano, disse:
‘(...) se o Tribunal de Revisão de Contas, que se pretende estabelecer, se convertesse em 

tribunal de fiscalização das despesas públicas, antes de serem feitas em tôdas e quaisquer 
repartições, poder-se-ia colhêr dêle proveito; mas, sendo ùnicamente destinado ao exame 
das contas e documentos, exame que se faz no Tesouro, para nada servirá, salvo para a 
novidade do sistema e o aumento das despesas com os nêle empregados.’

Por onde se vê que, se, de um lado, combatia a criação proposta, por outro se manifestava 
partidário de um Tribunal de Contas mais eficiente, mais poderoso. Em 1845 MANUEL 
ALVES BRANCO, Ministro do Império, propôs a organização de um Tribunal de Contas 
que, sôbre exercer fiscalização financeira, apurasse a responsabilidade dos exatores da Fa-
zenda Pública, com o poder de ordenar a prisão dos desobedientes e contumazes e de julgar 
à revelia as contas que tivessem de prestar. Se bem que a idéia volvesse com PIMENTA 
BUENO (depois, Marquês de São Vicente), SILVEIRA MARTINS, o VISCONDE DE 
OURO PRÊTO, e JOÃO ALFREDO, o Império não possuiu o seu Tribunal de Contas.” (2)

Pimenta Bueno, o mais autorizado intérprete da Constituição Impe-
rial, advogara a criação da Corte de Contas em nosso país, conforme se 
constata de sua consagrada obra Direito publico brazileiro, verbis:

“É de summa necessidade a creação de um tribunal de contas, devidamente organisado, 
que examine e compare a fidelidade das despezas com os creditos votados, as receitas com 
as leis do imposto, que perscrute e siga pelo testemunho de documentos authenticos em 
todos os seus movimentos a applicação e emprego dos valores do Estado, e que emfim possa 
assegurar a realidade e legalidade das contas. Sem esse poderoso auxiliar nada conseguirão 
as camaras.” (3)

A importância de uma instituição dessa natureza, incumbida de velar 
pela fiscalização orçamentária e financeira do país, portanto, já era re-
conhecida pelas mais importantes personalidades do período imperial.

Em realidade, a necessidade de estabelecer-se o controle das contas 
públicas é antiga, remontando à Antiguidade.

Revela-o, em trabalho doutrinário exaustivo, Giuseppe Moffa, no 
verbete “Corte dei Conti” do Nuovo Digesto Italiano, verbis:

“La necessità di un supremo organismo di vigilanza e di controlo sulle pubbliche entrate 
e sulle pubbliche spese è stata avvertita in ogni epoca e presso ogni popolo.

Risale, infatti, ai tempi antichissimi l’origine e l’organizzazione del sindicato finanzia-
rio sull’attività statale e si riconnette alle stesse origini della Finanza e della Contabilità 
erariale.

Vi sono scrittori, i quali hanno ricercati, attraverso le vicende storiche dei primi popoli 
dell’antichità (Assiri, Babilonesi, Egiziani), i più svariati istituti, relativi alle responsabilità 
per la gestione del danaro pubblico.

Atene e Roma meritano, senza dubbio, maggiore attenzione.
I Greci inaugurarono, dopo i loro trionfi nelle arti, lo studio teorico dell’economia 
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sociale e del diritto pubblico; il genio amministrativo e giuridico dei Romani ne proseguì 
ed organizzò lo sviluppo pratico, col metodo e la sagacia previdente, che dovevano poi 
chiamar Roma, secondo il voto profetico del suo maggior poeta, a reggere il mondo con 
le sue armi e le sue leggi.” (4)

Logo após a sua unificação, em meados do século XIX, a primeira 
Corte a ser instalada no Reino da Itália, com jurisdição em todo o seu 
território, foi justamente o Tribunal de Contas.

A propósito, convém recordar as palavras de Quintino Sella, então 
Ministro das Finanças, quando, em 27 de setembro de 1862, procedeu 
à instalação do Tribunal de Contas italiano, anunciando a importância 
para aquela nação da instituição que naquele momento iniciava as suas 
atividades, verbis:

“Capirete, o signori, con quanta emozione io sia oggi entrato in questo palazzo, nel quale 
si sta per l’appunto compiendo la grandiosa opera della unificazione del debito pubblico; e 
sia venuto tra voi ad inaugurare il primo magistrato civile, che estende la sua giurisdizione 
a tutto il Regno. Solenne evento è questo, o signori, imperocchè la creazione di questa Corte, 
non solo compie la unificazione in uno importan tissimo ramo della pubblica amministrazione, 
ma inizia quella unità di legislazione civile, che giova ad eguagliare le condizioni dei cittadini, 
qualunque sia la parte d’Italia, ov’ebbero nascimento o tengono di mora.

Io considero, quindi, l’istituzione di questa Corte come una delle più provvide e sa-
pienti deliberazioni, che la Nazione debba al suo Parlamento, in questa memoranda ed 
imperitura sessione del 1861, in cui esso tanto operò per la Patria e tante prove diede di 
virtù, di senno e di patriottismo.

A voi, o signori magistrati di tutto il regno d’Italia, e vivamente me ne congratulo, è 
toccata la ventura di inaugurare sì splendido fato.” (5)

Em conceituada obra intitulada Le gouvernement parlementaire en 
Angleterre, noticia A. Todd a existência de órgão semelhante na Ingla-
terra, criado em 1861, denominado “Comité des Comptes Publics”, ver-
bis:

“Le 9 avril suivant, sur la motion du Chancelier de l’Echiquier, un comité spécial fut 
nommé pour l’examen, d’année en année, des comtes apurés de la dépense publique; et 
le Chancelier fit connaître son intention de proposer que l’institution de ce comité eût un 
ca ractère permanent. Le 31 de mars 1862, cette promesse fut remplie par la nomination 
d’un comité permanent, appelé ‘Comité des comptes publics’, pour l’examen des comptes, 
indiquant l’affectation des crédits alloués par le Parlement pour faire face à la dépense 
publique. (...) Ce comité a été définie par M. Gladstone: ‘une institution bien fondée sur les 
principes du gouvernement parlementaire’, destinée ‘à compléter notre système de contrôle 
parlementaire sur les deniers publics’, et fournissant à la Chambre des Communes, par ses 
investigations, ‘la meilleure garantie que les comptes publics seront examinés et rendus 
régulièrement, rapidement et efficacement’.” (6)
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No Brasil, coube à República a instalação do Tribunal de Contas, 
sem a qual, nas palavras de João Barbalho, “as leis de despezas são si-
mulacros e a responsabilidade do emprego dos dinheiros publicos uma 
simples ficção”. (7)

Com efeito, com a edição do Decreto nº 966-A, de 07 de novembro 
de 1890, a instâncias de Ruy Barbosa, na época Ministro da Fazenda, 
criava-se “um Tribunal de Contas para o exame, revisão e julgamento 
dos actos concernentes à receita e despesa da Republica”.

Escolhida a primeira composição, o Ministro da Fazenda, Serzedello 
Corrêa, promoveu a instalação do Tribunal de Contas em 17 de janeiro 
de 1893, felicitando “o país e a República pelo estabelecimento de uma 
instituição que será a garantia de boa administração e o maior embaraço 
que poderão encontrar os governos para a prática de abusos no que diz 
respeito a dinheiros públicos”.

Após a sua instalação, nos anos subsequentes, a Corte de Contas foi 
bastante combatida em seus pronunciamentos, precisamente por inco-
modar e refrear os atos do governo.

Nesse sentido, prelecionou João Barbalho, verbis:
“Mas a funcção, de si mesma austera, correctoria e meticulosa, do tribunal de contas é 

de natureza a gerar contra elle malquerenças, antipathias e desforços.” (8)

Essa lúcida constatação de João Barbalho não se perdeu no tempo.
O legislador constituinte, contudo, a partir de 1934, compreendendo 

a verdadeira dimensão do sistema de controle financeiro no contexto da 
administração pública, consolidou a instituição, em todos os seus ní-
veis, ampliando as suas atribuições, hoje consagrada na Carta de 1988.

Esse aspecto foi percebido pelo eminente Ministro Celso de Mello 
quando na Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao proferir deci-
são na Suspensão de Segurança nº 1.308-9/RJ, verbis:

“A essencialidade dessa instituição – surgida nos albores da República com o Decreto nº 
966-A, de 07.11.1890, editado pelo Governo Provisório sob a inspiração de Rui Barbosa – 
foi uma vez mais acentuada com a inclusão, no rol dos princípios constitucionais sensíveis, 
da indeclinabilidade da prestação de contas da administração pública, direta e indireta (CF, 
art. 34, VII, d). A atuação do Tribunal de Contas, por isso mesmo, assume importância 
fundamental no campo do controle externo. Como natural decorrência do fortalecimento de 
sua ação institucional, os Tribunais de Contas tornaram-se instrumentos de inquestionável 
relevância na administração pública e no comportamento de seus agentes, com especial 
ênfase para os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalida-
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de. Nesse contexto, o regime de controle externo, institucionalizado pelo ordenamento 
constitucional, propicia, em função da própria competência fiscalizadora outorgada aos 
Tribunais de Contas, o exercício, por esses órgãos estatais, de todos os poderes – explícitos 
ou implícitos – que se revelem inerentes e necessários à plena consecução dos fins que lhes 
foram cometidos.” (9)

II Os Tribunais de Contas e o controle difuso de 
constitucionalidade

Consoante dispõe a Súmula nº 347 do Pretório Excelso, a Corte de 
Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constituciona-
lidade das leis e dos atos do poder público.

Acerca do exato alcance dessa súmula, anota o ilustre Professor Ro-
berto Rosas, em seu já clássico Direito sumular, verbis:

“O art. 72 da Constituição prevê o exercício pelo Tribunal de Contas da verificação 
da ilegalidade de quaisquer despesas, inclusive as decorrentes de contratos etc. (§ 5º); e 
da legalidade das concessões iniciais de aposentadoria, reformas e pensões (§ 7º). Em 
face desses preceitos basilares, cabe à Corte de Contas o exame das exigências legais nos 
casos enunciados e em geral a ela submetidos, colocando o seu exame em confronto com 
a Constituição, não procedendo o argumento da privatividade da interpretação das leis 
pelo Poder Judiciário. Se os atos submetidos ao Tribunal de Contas não estão conforme a 
Constituição, logo, são atos contra a lei, portanto inconstitucionais. Lúcio Bitencourt não 
foge desse ponto quando afirma caber a todos os tribunais ordinários ou especiais, apesar 
de perten cer a última palavra ao STF (O controle..., p. 34), encontrando a adesão de Carlos 
Maximiliano (Comentários à Constituição, v. III, p. 263).” (10)

No momento do julgamento do MS nº 19.973-DF (Pleno), disse o 
saudoso Ministro Rodrigues de Alckmin, verbis:

“(...) cabia ao Tribunal de Contas, no exercício de atribuição que é constitucionalmente 
sua, recusar submissão à determinação inconstitucional. O fato de o Tribunal de Contas ser 
órgão auxiliar do Poder Legislativo não lhe retira o poder de recusar-se a cumprir ordens 
inconstitucionais.” (11)

A Corte de Contas da Itália não dispõe de tal atribuição, consoante 
deliberou aquela Corte, verbis:

“927 – Sez. contr. – 7 dicembre 1978 – Pres. (ff.) Costa – Rel. Di Stefano – Istituti di 
previdenza.

Corte dei conti – Controllo – Limiti – Disapplicazione di atti presupposti non assoggettati 
al controllo – Esclusione – Illegittimità derivata da atti sottoposti a controllo – Accertabilità.

Corte dei conti – Controllo – Atti di enti pubblici territoriali – Presupposto di atti as-
soggettati al controllo – Esclusione del controllo della Corte dei conti – Segnalazione alla 
Presidenza del Consiglio per l’annullamento – Obbligo.
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(T.u. 12 luglio 1934 n. 1214, art. 15; t.u. 3 marzo 1934 n. 383, art. 6).
La Corte dei conti, nell’esercizio delle attribuzioni di controllo, non può disapplicare 

provvedimenti di enti pubblici territoriali, che costituiscono presupposto di atti assoggettati 
al suo controllo, ancorché ne accerti incidenter tantum la illegittimità, neppure al limitato 
fine di dichiarare in via derivata la non conformità a legge degli atti sottoposti al suo 
esame, sia perché il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi è riconosciuto 
soltanto al giudice dei diritti, sia perché la Corte dei conti non può sindacare atti sui quali 
il controllo compete, in via esclusiva, ad altri organi.” (12)

III A apreciação das contas do chefe do Poder Executivo e o 
controle jurisdicional das decisões dos Tribunais de Contas

No ordenamento constitucional brasileiro, a competência para o jul-
gamento das contas do chefe do Poder Executivo, federal, estadual ou 
municipal, incumbe, com exclusividade, ao Poder Legislativo respec-
tivo. Nesse caso, a função do Tribunal de Contas é opinativa, atuando 
como órgão auxiliar do Legislativo.

É o que dispõe o art. 71, I, da Lei Maior.
No exercício dessa competência, pela primeira vez em sua história 

o Tribunal de Contas da União manifestou-se pela não aprovação das 
contas do Presidente da República no já distante ano de 1937.

O fato é relatado por Aliomar Baleeiro, em célebre conferência, verbis:
“Ficou célebre até hoje no Brasil. E no próprio Tribunal de Contas podemos encontrar 

personalidades que deram exemplos altos de grandeza cívica.
Thompson Flôres foi Ministro do Tribunal de Contas, logo no comêço ou um pouco 

antes da ditadura – 1936. Teve de relatar as contas – e de memória não posso afirmar se 
foram as de 1935 ou as de 1936. Deu parecer contrário à aprovação e, creio, êsse parecer 
foi aprovado pelo Tribunal de Contas. Em resumo: Não se passou recibo de quitação ao 
Presidente da República, porque êle não aplicou as leis orçamentárias e contábeis.

Daí minha condenação ao regime presidencial. Quando o impeachment funcionar bem, 
êle não é mais preciso. Quando um País utilizar àgilmente o impeachment, já está na hora do 
parlamentarismo. Já não precisa mais daquela medida heróica. Basta uma moção de descon-
fiança e cai o Govêrno. Não precisa cortar a cabeça do rei como se fazia na Inglaterra. No 
livro do Prof. Brossard há vários nomes de cavalheiros que ficaram com a cabeça cortada, 
outros metidos na Tôrre de Londres, etc. Mas cabeças cortadas, foram várias, porque não 
era só a condenação política, não! Era cortar a cabeça de fato. Thompson Flôres fêz isso 
e talvez essa seja uma das causas do Estado Nôvo, talvez êsse ato do Tribunal de Contas, 
criando um embaraço tremendo, expondo o Presidente Vargas a um processo de impea-
chment, tenha sido uma das causas do Estado Nôvo. Acredito que S. Exa. não ficou com 
um tostão do Tesouro. Eu o combati a vida tôda, mas acredito que era um homem probo. 
Contudo, não respeitou a lei, nem sentiu falta de autorização, nem coisa alguma. Gastava 
sem crédito, gastava além do crédito e emitia sem autorização, etc.
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Thompson Flôres foi aposentado compulsòriamente, logo após o Estado Nôvo. Basta 
êsse fato!” (13)

Em premiada monografia, destacou Artur Cotias e Silva, verbis:
“O Tribunal de Contas sentiu o peso do autoritarismo de Vargas antes mesmo da im-

plantação do novo regime. As contas do exercício de 1936 – cujo relator foi o Ministro 
Francisco Thompson Flores – mereceram parecer contrário à aprovação, acolhido pelo 
Plenário da Corte em sessão de 26 de abril de 1937. Foi aquela a primeira e única vez em 
que tal fato ocorreu.

A Câmara dos Deputados, entretanto, por força do Decreto Legislativo nº 101, de 25 
de agosto seguinte, acolhendo mensagem do presidente da República a ela encaminhada 
em 15 de maio pelo ministro da Fazenda, declarou-as aprovadas.

A atitude, adotada com amparo em critérios estritamente técnicos, custaria caro ao 
Ministro Thompson Flores. Por ato do governo, foi ele posto em disponibilidade, não mais 
regressando ao Tribunal, vindo a ser aposentado anos depois, em 30 de outubro de 1950.” (14)

No exercício dessa competência atribuída ao Tribunal de Contas, 
onde é examinado se, na execução do orçamento, o Executivo agiu de 
acordo com as autorizações legislativas e as regras de contabilidade 
pública, funcionando como controlador da legalidade de tais atos, sem 
emitir juízo político das despesas e das receitas públicas, que incumbe 
exclusivamente ao Legislativo, reside, talvez, a mais delicada e impor-
tante das atribuições conferidas pela Constituição àquele Tribunal.

No inciso II do art. 71, dispõe a Carta Magna que à Corte de Contas 
compete o julgamento das contas dos administradores, ou seja, todo 
aquele que estiver na situação prevista no art. 70, parágrafo único, da 
Constituição.

No exercício dessa competência, goza a Corte de Contas de ampla 
autonomia, notadamente observando-se o disposto no art. 70 da Lei 
Maior, ou seja, a fiscalização financeira abrange todos os aspectos ali 
discriminados: contábil, financeiro, orçamentário, ope racional e patri-
monial.

A respeito, leciona Manoel Gonçalves Ferreira Fº, verbis:
“Deve-se registrar, entretanto, que a Constituição vigente, como se verá logo abaixo, 

amplia essa fiscalização, mandando-a apreciar o uso do dinheiro público de ângulos que 
antes não eram cogitados. Ou, pelo menos, não o eram na fiscalização ‘financeira’, rotineira 
e tradicional.

Legalidade. Este ângulo, essencial para a validade de qualquer ato da Administração, já 
era examinado na fiscalização financeira. A fiscalização de legalidade consiste em verificar 
se o ato se coaduna com as exigências formais ou com os padrões materiais que para ele 
formula a lei. A doutrina sempre enfatizou que, nessa verificação de legalidade, se inscre-
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veria a apreciação da adequação do ato à finalidade, portanto, não apenas a apreciação da 
forma, mas também da substância do ato, para a qual é dado à Administração o poder de 
praticar o ato (cf. Hely Lopes Meirelles, Direito administrativo. 9. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 74).

Legitimidade. Quando se distingue legitimidade de legalidade é exatamente para subli-
nhar que aquela concerne à substância do ato. O ato legítimo não observa apenas as formas 
prescritas ou não defesas pela lei, mas também em sua substância se ajusta a esta, assim 
como aos princípios não jurídicos da boa administração.

Economicidade. Aqui se autoriza a apreciação de se o ato foi realizado de modo a obter 
o resultado a custo adequado, razoável, não necessariamente ao menor custo possível.” (15)

Nesse sentido, também, o magistério de Diogo de Figueiredo Morei-
ra Neto, verbis:

“Este inciso também se agrega como poderoso reforço da interpretação aqui preconizada, 
pois nele se institui uma claríssima competência autônoma do Tribunal de Contas para 
apreciar não apenas a legalidade e a economicidade das contas do chefe do Poder Execu-
tivo, como se estende à sua legitimidade, abrindo-lhe uma extensa margem discricionária 
para emitir um parecer, um ato fundamentado que não poderá ser modificado pelo Poder 
Legislativo, mas apenas considerado ou não por ocasião do julgamento parlamentar dessas 
contas (art. 49, IX, CF), tratando-se, portanto, de uma cooperação de natureza mista: parte 
técnica, parte política, como a seguir se aponta.” (16)

Dessa forma, rompendo com a tradição constitu cional anterior, em 
que a Corte de Contas exercia apenas um controle contábil, financeiro 
e orçamentário, exclusivamente sob o prisma da legalidade, a Carta de 
1988 conferiu ao Tribunal de Contas a competência para fiscalizar, in-
clusive, aspectos operacionais e patrimoniais, no tocante à legitimidade 
e à economicidade. (17)

Este é o magistério de Louis Trotabas, verbis:
“La Cour a juridiction sur les comptes et non sur les comptables, bien que la loi affirme 

que ‘tous les comptables de deniers publics sont justiciables de la Cour des comptes’ (L. 4 
avr. 1941, art. 4). (...) Si la Cour n’a pas à rechercher si le comptable est subjectivement 
responsable d’une faute commise dans la tenue de ses comptes cela ne signifie pas toutefois 
qu’elle juge in abstracto les pièces qui lui sont soumises. Devant la multiplicité de ces pièces, 
surtout depuis les réformes de 1935, les magistrats de la Cour sont conduits à l’enquête 
directe, parfois sur place, et même à ‘l’investigation psychologique, après arraisonnement, 
étude des choses et des lieux’.” (18)

Gabriel Montagnier, ao adotar, no ponto, o magistério de Laferrière 
e Waline, conclui, verbis:

“(...) le jugement de la ligne du compte, qui appartient à la Cour, est à l’égard du 
comptable plus sévère que le jugement de sa conduite. Celle-ci peut être excusable, cela 
ne 1’empêche pas d’être irrégulière.” (19)



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 15-66, 2018 31

Questão pouco versada na doutrina e na jurisprudência é se cabe, e 
em que extensão, o controle jurisdicional das decisões do Tribunal de 
Contas, nos casos previstos no art. 71, incisos I e II, da Lei Maior.

Em julgado proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
de que fui relator, deliberou a Corte, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2002.04.01.019240-0/SC
RELATOR: DES. FEDERAL CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ
AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CARDOSO
ADVOGADOS: Flavio Luiz Yarshell e outros

Carlos Roberto Fornes Mateucci
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
ADVOGADO: Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle
INTERESSADOS: RAFAEL VALDOMIRO GRECA DE MACEDO

ARTPLAN-PRIME PUBLICIDADE S/A
ADVOGADO: Rodrigo de Carvalho
INTERESSADOS: RICARDO DALCANALE BORNHAUSEN

FERNANDA MARIA BARRETO BORNHAUSEN SÁ
EVIDENCIA
PERICH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COM. DE IMP. E EXP. LTDA.
BD PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CULTURAIS LTDA.
BEATRIZ FERREIRA LESSA
CESARIO MELANTONIO NETTO
FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA, DA TECNOLOGIA 
E DA CULTURA –FUNPAR
UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO: José Diogo Cyrillo da Silva
INTERESSADOS: EMBRATUR – INSTITUTO BRASILEIRO DE TURISMO e outro
ADVOGADO: Julio Cesar Barbosa Melo

EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMI-

NISTRATIVA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EFEITOS.

1. Ação de improbidade administrativa, de alto destaque na vida democrática da nação, 
notadamente para fiscalizar o agente público, no pertinente ao patrimônio público que lhe 
está afeto, enseja, por meio de meios prontos e eficazes, alcançar judicialmente a decretação 
de invalidade dos atos lesivos ao erário, obrigando os responsáveis ao ressarcimento do 
dano causado.

A demanda, contudo, deverá ser idônea para produzir os efeitos procurados, ou seja, 
uma decisão de mérito. Para isso, há certas exigências, de cunho processual, que precisam 
transparecer na petição inicial, que necessita estar apta ao estabelecimento da relação 
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processual. Dessarte, a peça vestibular deve ser precisa quanto à indicação do fato e dos 
fundamentos jurídicos do pedido; para a espécie, o ato cuja decretação de invalidade 
postula, o vício que o contaminou e em que consistiu sua lesividade ao patrimônio público 
da entidade indicada. Dessa forma, os fatos, antes da citação, devem estar devidamente 
expostos, bem como os fundamentos do pedido, para que os réus possam, com base neles, 
oferecer a sua defesa.

No caso em exame, a inicial não apontou o ato ilícito atribuído ao recorrente, a justificar 
a sua permanência na presente ação, na forma do art. 282, III, do CPC.

Com efeito, é ônus do autor da ação de improbidade administrativa apresentar na peça 
vestibular a indicação precisa do fato e dos fundamentos jurídicos da demanda, ou seja, 
o ato cuja decretação de invalidade postula, o vício de ilegalidade e a sua lesividade ao 
patrimônio público.

No que concerne ao recorrente, não se aponta, de forma concreta e objetiva, como e 
em que condições teria praticado os atos de improbidade que lhe são imputados, sobretudo 
considerando-se que o agravante não exerce função pública.

Argumenta-se que, após a instrução, poderia o Parquet comprovar ditos fatos.
In casu, a prova é exclusivamente documental e, no caso do agravante, a inicial encon-

tra-se instruída apenas em matéria de jornal, o que, com a devida vênia, não justifica o ônus 
de figurar como réu em ação de improbidade administrativa.

Pelo contrário, os documentos que constam do processo corroboram a tese sustentada 
pela defesa.

A defesa do recorrente demonstra que a sua atuação nos fatos foi meramente consul-
tiva, não tendo o condão de vincular a decisão do agente público, por apresentar caráter 
opinativo (FÁBIO MEDINA OSÓRIO, in Improbidade administrativa, 2. ed., São Paulo, 
p. 113).

Por conseguinte, o recorrente é parte passiva ilegítima no feito, impondo-se a sua ex-
clusão do processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC.

2. Ademais, a eg. Corte de Contas, acolhendo o pronunciamento do Parquet naquele 
Tribunal, afastou o caráter ilícito de grande parte dos fatos noticiados na peça vestibular, 
o que, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 
impede o seu reexame na via judicial, a não ser quanto a seu aspecto formal ou tisna de 
ilegalidade manifesta, o que não se verifica no caso em exame (RE nº 55.821-PR, rel. Mi-
nistro Victor Nunes Leal, in RTJ 43/151; REsp nº 8.970-SP, rel. Ministro Gomes de Barros, 
in RJSTJ 30/378, respectivamente).

Em julgado publicado na RSTJ, volume 30, p. 395-7, assinalou o eminente Ministro 
Gomes de Barros, quando do julgamento do REsp nº 8.970/SP, verbis:

‘III – Sustentam os recorrentes ser impossível a reapreciação judicial de atos adminis-
trativos cuja regularidade foi atestada pelo Tribunal de Contas.

Trazem, em socorro de sua tese, afirmação de que o acórdão recorrido destoa da juris-
prudência tradicionalmente consagrada no Supremo Tribunal Federal.

Como paradigma, citam o acórdão relativo ao MS nº 7.280, do qual foi relator o saudoso 
Min. Henrique D’Ávila, resumido nesta ementa:

‘TRIBUNAL DE CONTAS – Apuração de alcance dos responsáveis pelos dinheiros 
públicos – Ato insuscetível de revisão perante a Justiça Comum – Mandado de segurança 
não conhecido.
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– Ao apurar o alcance dos responsáveis pelos dinheiros públicos, o Tribunal de Contas 
pratica ato insuscetível de revisão na via judicial a não ser quanto a seu aspecto formal ou 
tisna de ilegalidade manifesta.’ (fl. 3.881)

Em seu relatório, o saudoso ministro transcreveu o parecer do então Procurador-Geral 
da República – o igualmente saudoso Ministro Carlos Medeiros Silva –, in verbis:

‘Conforme decidiu o Pretório Excelso, no Mandado de Segurança nº 6.960 (sessão de 
31 de julho de 1959, decisão unânime, relator o Sr. Ministro Ribeiro da Costa), não cabe 
mandado de segurança contra decisão do Tribunal de Contas que julgou contas de respon-
sáveis por dinheiros públicos.

Disse, então, o Sr. Min. Ribeiro da Costa: ‘a decisão sobre a tomada de contas de gastos 
de dinheiros públicos, constituindo ato específico do Tribunal de Contas da União, ex vi do 
disposto no artigo nº 77, II, da Constituição Federal, é insuscetível de impugnação pelo man-
dado de segurança, no concernente ao próprio mérito do alcance apurado contra o responsável, 
de vez que não cabe concluir, de plano, sobre a ilegalidade desse ato, salvo se formalmente 
eivado de nulidade substancial, o que, na espécie, não é objeto de controvérsia’.’ (fl. 3.968)

No voto com que conduziu o Tribunal Pleno, o Ministro Henrique D’Ávila observou:
‘Na realidade, o Tribunal de Contas, quando da tomada de contas dos responsáveis por 

dinheiros públicos, pratica ato insuscetível de impugnação na via judicial, a não ser quanto 
a seu aspecto formal ou ilegalidade manifesta.

Na espécie, o que o impetrante impugna é o mérito da ação do Tribunal de Contas. 
Entende ele que não existia o apontado, ou seria menor do que o apurado.

O assunto, é evidente, não pode ser tratado por meio do processo expedito do manda-
do de segurança. Só pelos meios mais regulares é que poderá o impetrante demonstrar o 
contrário, ou invalidar a apuração feita pelo Tribunal de Contas da União.’ (fls. 3.968-9)

Como se percebe, o Supremo Tribunal Federal não reconhece na decisão do Tribunal 
de Contas a força da coisa julgada material.

A Corte admite que se reveja acórdão de Tribunal de Contas, ‘em seu aspecto formal’ 
ou em caso de ‘ilegalidade manifesta’.

Essa velha jurisprudência veio a ser confirmada em acórdão conduzido pelo saudoso 
Ministro Victor Nunes Leal e reduzida a ementa nestes termos:

‘TRIBUNAL DE CONTAS. Julgamento das contas de responsáveis por haveres públicos. 
Competência exclusiva, salvo nulidade por irregularidade formal grave (MS 6.960, 1959), 
ou manifesta ilegalidade aparente (MS 7.280, 1960).’ (RTJ 43/151)

Merece destaque, nesse aresto, a manifestação do saudoso Ministro Barros Monteiro, 
nestas palavras:

‘A segunda questão, de serem preclusivas e insuscetíveis de apreciação pelo Judiciário as 
decisões do Tribunal de Contas, eu acolho, com reservas, diante do preceito do artigo 150, 
§ 4º, da CF, que reproduziu o dispositivo da Constituição anterior, segundo o qual não se 
pode subtrair da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão do direito individual. Mas, 
feita essa ressalva, estou de pleno acordo em que não se pode chegar a outra conclusão senão 
àquela do acórdão mencionado pelo eminente Ministro Victor Nunes, do qual foi relator 
o Ministro Henrique D’Ávila e que exprime o pensamento deste Tribunal. As decisões do 
Tribunal de Contas não podem ser revistas pelo Poder Judiciário, a não ser quanto ao seu 
aspecto formal.’ (RTJ 43/157)
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Desses pronunciamentos resta clara uma constatação: é impossível desconstituir o ato 
administrativo ungido pela aprovação do Tribunal de Contas, sem rescindir a decisão desse 
colegiado. E, para rescindi-la, é necessário que nela se apontem irregularidades formais 
graves ou ilegalidades manifestas.’

Nesse sentido, ainda, a lição do saudoso Prof. Ruy Cirne Lima, em sua conceituada 
obra Pareceres (Direito Público), Livraria Sulina, 1963, Porto Alegre, p. 246-7, verbis:

‘Tem, portanto, entre nós, o Tribunal de Contas, ‘jurisdictio’; falta-lhe, porém, compe-
tência para o ‘judicium’ e, ‘a fartiori’, competência para dá-lo e cometê-lo a outrem, porque 
estranha à sua função, naquele ou neste aspecto, a ideia de ação (em sentido material). 
Certo, são as decisões do Tribunal de Contas terminativas, quando julga, ele, as contas 
dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos (Const. Fed., art. 77, II). Esse julgamento 
compete-lhe, porém, em função do ato político (F. GIESE, GRUND-GESETZ FÜR DIE 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, Frankfurt, a. M., 1955, p. 190; F. GIESE, DIE 
VERFASSUNG DES DEUTSCHEN REICHES, Berlin, 1931, p. 211) do Congresso 
Nacional, que julga as contas do Poder Executivo (Const. Fed., art. 66, VIII). E como a 
competência do Tribunal de Contas, acerca do julgamento das contas dos responsáveis por 
dinheiros ou bens públicos, somente lhe é atribuída em função daquele ato político (RUY 
BARBOSA, COMENTÁRIOS, cit., Tomo VI, p. 451; RUBEN ROSA, DIREITO E ADMI-
NISTRAÇÃO, Rio de Janeiro, 1940, p. 25 e 26), as decisões do Tribunal de Contas, nessa 
matéria, não poderiam, por isso mesmo, ficar sujeitas a reexame judiciário. O julgamento 
político exclui o pronunciamento judicial ulterior, nos mesmos termos em que o julgado 
criminal exclui a ação civil, ‘(...) não se poderá (...) questionar mais sobre a existência 
do fato, ou quem seja o autor (...)’ (art. 1.525, Cód. Civil). De outro lado, o julgamento 
político tem precedência necessária sobre o pronunciamento judiciário (Cf. AURELIANO 
LEAL, TEORIA E PRÁTICA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA, Tomo I, 
Rio de Janeiro, 1925, p. 493). Em consequência, nem antes, nem depois das decisões do 
Tribunal de Contas, quanto às contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos, toca 
aos juízes e tribunais comuns pronunciar-se sobre o fato sujeito, ou quem lhe seja o autor. 
A eficácia exclusiva e terminativa das decisões do Tribunal de Contas, nessa matéria, não 
é mais, no entanto, do que uma aplicação do princípio de independência e harmonia dos 
poderes políticos (Const. Fed., art. 36).’

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos entre as partes acima indicadas, decide a Terceira Turma 

do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar provimento ao agravo 
de instrumento, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 03 de dezembro de 2002.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz – Relator.” (20)

Essa a lição, também, de Ruy Barbosa, verbis:
“O processo de liquidar a receita e despesa, portanto, e verificar a sua legitimidade é 

um processo prévio: tem de anteceder o exercicio das funcções do Congresso Nacional, 
tocantes á receita e despesa.
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Dest’arte, quando essa autoridade, a unica a que está sujeito o Tribunal de Contas, faz as 
Leis de receita e des pesa conhecendo, em ultima instancia, do exame das con tas, a que elle 
procedeu, ultimado está esse processo, pelo exercicio da autoridade soberana que o remata.

Já não se póde cogitar outra vez da liquidação dessas mesmas contas, nem a apuração 
da sua legalidade.

Uma e outra foram ventiladas e decididas, suprema e definitivamente pelas autoridades 
a que a Constituição pro veu no julgamento dessas materias: a do Tribunal de Contas, em 
primeira instancia e, em gráu final, a do Congresso.

Não sômos nós; não é a nossa interpretação, ou theo ria nossa, que nos conduz e obriga a 
esta conclusão: é o texto constitucional que peremptoriamente declara que ‘antes de serem 
prestadas ao Congresso’, serão as contas da receita da despesa apresentadas ao Tribunal 
de Contas, ‘para as liquidar’, e ‘verificar a sua legalidade’.

Assim, quando esse Tribunal liquidou as contas, quan do as declarou legaes, instaurou-
se a competencia do Con gresso para examinar a liquidação, para considerar o julgamento 
da legalidade; e, exercidas taes funcções, esgotaram-se todas as que a Constituição lhe 
commetteu no concernente a essas contas, cuja regularidade e legalidade ficam, para todos 
os efeitos, irrecorrivelmente, sentenciadas e approvadas, não havendo mais nenhum poder, 
a quem assista o direito de as alterar, embaraçar ou suspender.” (21)

Da mesma forma, conclui Pontes de Miranda, verbis:
“Desde 1934, a função de julgar as contas estava, claríssima, no texto constitucional. 

Não havíamos de interpretar que o Tribunal de Contas julgasse, e o juiz as rejulgasse depois. 
Tratar-se-ia de absurdo bis in idem.” (22)

Incide, aqui, o ensinamento de Joseph Story, quando afirma em me-
morável lição, verbis:

“No interpretation of the words, in which those powers are granted, can be a sound 
one, which narrows down their ordinary import, so as to defeat those objects. That would 
be to destroy the spirit, and to cramp the letter.” (23)

A jurisprudência da Suprema Corte, ora reafirmada pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, bem como a melhor doutrina, orienta-
se no sentido de que o julgamento proferido pelos Tribunais de Con-
tas, ao apreciar as contas do chefe do Poder Executivo e julgar as dos 
administradores, no caso do inciso II do art. 71 da CF/88, configura 
uma jurisdição especial, na expressão do saudoso jurista Ruy Cirne 
Lima, no que diz com o seu merecimento, o que revela a importância 
que a Constituição conferiu às Cortes de Contas, visando afastar da 
vida pública aquelas autoridades que não observaram, no desempenho 
de suas atribuições, as normas de direito administrativo e de contabi-
lidade pública.
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Conclusão

Com a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, restaram 
ampliadas, significativamente, as atribuições e as esferas de compe-
tência dos Tribunais de Contas, rompendo o modelo inaugurado pela 
Carta Republicana de 1891, ensejando, agora, a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos entes estatais e 
dos órgãos da administração direta e indireta, tornando-se ditas Cortes 
instrumentos de inquestionável relevância na administração pública e, 
sobretudo, na conduta de seus agentes, com destaque para os princípios 
da moralidade administrativa, da impessoalidade e da legalidade.

Como ensina Lafayette Pondé,
“não há como se possa dizer o Tribunal de Contas órgão da estrutura legislativa, ou dela 
dependente, senão no amplo sentido em que todos nós somos, cidadãos ou órgãos públicos, 
entre os quais o próprio legislador, subordinados ao imperioso dever de respeito e obediência 
às leis. A função do Tribunal ultrapassa a interferência episódica, de natureza puramente 
opinativa, com que se comunica naquele processo, não de elaboração de lei, mas de con-
teúdo administrativo, e, ultrapassando-a, estende sua ação por igual sobre as unidades dos 
três poderes assim como sobre todo e qualquer administrador ou gestor responsável pela 
aplicação dos dinheiros públicos.” (24)

Desde a sua criação pela Carta de 1891, sob a inspiração de Ruy 
Barbosa, estabeleceu-se no Tribunal de Contas um
“corpo de magistratura intermediaria á administração e á legislatura, que, collocado em 
posição autonoma, com attribuições de revisão e julgamento, cercado de garantias contra 
quaesquer ameaças, possa exercer as suas funcções vitaes no organismo constitucional, 
sem risco de converter-se em instituição de ornato apparatoso e inutil. Só assim o orça-
mento, passando, em sua execução, por esse cadinho, tornar-se-á verdadeiramente essa 
verdade, de que fala entre nós, em vão, desde que neste paiz se inauguraram assembléas 
parlamentares.” (25)

A lição do notável jurista baiano revela, de forma cristalina, a verdadeira 
missão para a qual foi instituída a Corte de Contas: todo e qualquer ato, 
quer do Executivo, quer do Legislativo, ou mesmo do Poder Judiciário, de 
que resulte despesa, tem de ser conferido com as normas de direito admi-
nistrativo e de contabilidade pública. Se verificada alguma violação, dá-se 
a ilegalidade, impondo-se a sua pronta correção e, se for o caso, a punição 
do responsável, na forma do art. 70, parágrafo único, da Lei Maior.

Fundadas, portanto, são as razões para o reconhecimento do emi-
nente lugar que ocupa a Corte de Contas entre as instituições do Brasil, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 15-66, 2018 37

o papel capital que representa na vida da administração pública, bem 
como o merecido prestígio que cerca as personalidades que a integram.

Seu papel não deixou de crescer desde a sua criação, há mais de cem 
anos. As atribuições restritas que lhe confiara a Constituição Republi-
cana de 1891 foram consideravelmente ampliadas pelas constituições 
subsequentes, atingindo o seu ápice na Carta de 1988. Às prerrogativas 
que lhe conferem os textos, os seus membros acrescentaram aquelas 
que resultam de uma jurisprudência corajosa, atenta aos superiores in-
teresses da sociedade brasileira, “animé par la passion du bien public”, 
na feliz expressão Michel Debré. (26)

Senhor Presidente.
Ao participar deste evento, sinto-me feliz em prestar homenagem a 

esta Casa, herdeira que é dessa grande tradição iniciada nos albores da 
República.

Eis por que, Senhor Presidente, em lhes agradecendo a acolhida, que 
tanto me comove quanto me honra, lhe peço para transmitir aos demais 
integrantes desta Corte o preito de minha estima e admiração.

Muito obrigado.
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Pretos e pardos nas ações afirmativas: desafios e 
respostas da autodeclaração e da heteroidentificação

Roger Raupp Rios*1

Resumo

O objetivo deste artigo é contribuir para a implementação das ações 
afirmativas no Brasil, em particular quanto à compreensão das técnicas 
de identificação racial utilizadas para a definição dos beneficiários des-
sas políticas públicas. Neste esforço, argumenta-se (a) que a autodecla-
ração é ponto de partida legítimo para a definição identitária quanto ao 
pertencimento aos grupos destinatários das ações afirmativas; (b) que a 
tarefa heteroidentificatória da comissão não implica derrogação da auto-
declaração, mas atividade complementar e necessária, dissipando dúvi-
das e via de regra confirmando a autodeclaração, visando à consecução 
dos objetivos das ações afirmativas; (c) que, no exercício de sua tarefa 
heteroidentificatória, a comissão deve corrigir eventual autoatribuição 
identitária equivocada, à luz dos fins da política pública, iniciativa que 
não se confunde com lugar para confirmação de percepções subjetivas 
ou satisfação de sentimentos pessoais, cuja legitimidade não se discute 
nem menospreza, mas que não vinculam, nem podem dirigir, a política 
pública; (d) que, na atividade de identificação étnico-racial, o que im-
porta, tanto para a autodeclaração quanto para a heteroidentificação, é 
a raça social, uma vez que a discriminação e a desigualdade de oportu-

*1  Doutor em Direito pela Ufrgs, Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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nidades atuam de modo relacional, no contexto das relações sociais e 
intersubjetivamente; (e) que a previsão de consideração exclusiva dos 
aspectos fenotípicos, presente na política pública, deve ser entendida 
contextualmente, uma vez que a compreensão da raça social, da identi-
dade racial e do racismo subjacentes às ações afirmativas é sociológica, 
política, cultural e histórica, e não baseada em investigações biológi-
cas; (f) que a autodeclaração requer interpretação cuidadosa, livre de 
preconceitos ou desconfianças prévias de dolo maldoso ou simulação 
quando legitimamente questionada a identidade autoatribuída, dada a 
complexidade do fenômeno identitário, em que um mesmo indivíduo 
pode experimentar uma multiplicidade de identidades nos diversos am-
bientes em que vive e transita, em um mesmo momento ou ao longo de 
sua trajetória de vida; (g) que a comissão pode deliberar por identidade 
étnico-racial diversa daquela inicialmente autodeclarada, com a conse-
quente exclusão do certame do candidato autodeclarante, sem que este-
ja presente má-fé, em virtude de conclusão por identidade étnico-racial 
social diversa daquela autodeclarada; (h) que a imputação de declara-
ção falsa na autoatribuição identitária, decorrente do compromisso ins-
titucional com a higidez da política pública, deve ser reservada somente 
para a hipótese em que efetivamente o candidato tenha agido conscien-
temente de má-fé, em situações nas quais não paire dúvida; (i) que as 
decisões da comissão, sempre que concluírem por atribuição identitária 
diversa daquela autodeclarada, requerem decisão fundamentada, toma-
da por unanimidade ou por maioria de votos (conforme dispuser o res-
pectivo regimento), sempre possibilitando a presença, a ampla defesa e 
o contraditório pelo candidato.

Introdução

Não bastasse a polêmica em torno da constitucionalidade de ações 
afirmativas baseadas na identidade étnico-racial, já equacionada pelo 
Supremo Tribunal Federal (BRASIL, 2014), remanescem várias ques-
tões na implementação dessas políticas, em especial quanto à identifica-
ção dos seus destinatários. De fato, antes mesmo do desenho da política 
pública (englobando, por exemplo, a oportunidade de adoção das ações 
afirmativas, os percentuais de vagas reservadas e a ordenação de can-
didatos aprovados simultaneamente em listas classificatórias distintas), 
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a primeira pergunta a ser enfrentada é a definição dos beneficiários de 
tais medidas positivas. Essa resposta, que depende da compreensão do 
fenômeno identitário, revela-se assaz desafiadora, sobretudo em uma 
nação onde, ao mesmo tempo que a mestiçagem é fenômeno marcante, 
a injustiça racial é tão pronunciada.

Não surpreende que os repertórios de jurisprudência compilem às 
centenas litígios em que candidatos que se apresentaram como benefi-
ciários das ações afirmativas foram rejeitados com base em sua identi-
dade étnico-racial declarada. Nesses julgados, a controvérsia ultrapassa 
muito a legalidade dos ritos e procedimentos administrativos para a afe-
rição da respectiva autodeclaração: o que está em questão é a identifica-
ção étnico-racial em si mesma.

A presente reflexão debruça-se sobre este primeiro e mais funda-
mental desafio: a identificação dos beneficiários de ações afirmativas 
fundadas no critério étnico-racial. Diante da experiência das ações afir-
mativas nas universidades públicas federais e dos efervescentes debates 
contemporâneos havidos na jurisprudência, nos movimentos sociais e 
na sociedade em geral, objetiva-se, sem qualquer pretensão de encon-
trar respostas exaustivas ou acabadas, apresentar algumas diretrizes que 
podem auxiliar nesse esforço coletivo e institucional de aperfeiçoamen-
to de tão necessárias políticas públicas. Para tanto, inicia-se propon-
do uma colocação da questão identitária no contexto mais amplo da 
política pública (primeira parte), seguida da exposição dos elementos 
e conceitos fundamentais para o tratamento jurídico das ações afirmati-
vas (segunda parte), para ao final tecer considerações sobre o papel dos 
comitês de aferição de autodeclaração étnico-racial e sobre a extensão 
da revisão judicial nesses casos (terceira parte).

1 Ações afirmativas: equacionando políticas públicas e identidades 
étnico-raciais

A relação entre a implementação de ações afirmativas com base em 
critérios étnico-raciais e a identificação de seus beneficiários pode ser 
proposta, pelo menos, de dois modos. O primeiro caminho inicia-se pela 
definição das identidades étnico-raciais em si mesmas, que, uma vez es-
tabelecidas, possibilitam a aplicação das medidas positivas intentadas; 
dito de outro modo e resumidamente, primeiro definem-se as identidades 
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e depois vai-se para a execução da política pública. O segundo itinerário 
inverte, por assim dizer, esse percurso: parte-se da compreensão da polí-
tica pública para, na sua concretização e em seu interior, identificar quem 
são, para a finalidade da política pública, seus beneficiários.

Tendo em mente a execução das medidas, trata-se de duas equações 
cuja ordem dos termos altera de modo significativo e dramático os de-
safios para sua concretização.

Iniciemos, portanto, pela explicitação dos objetivos das ações afir-
mativas, relacionando-os com o debate identitário. Como ora se propõe, 
esse roteiro parece revelar-se promissor, ainda que não seja panaceia, 
nem “receita de bolo” para toda a rica e complexa realidade social in-
crustada pelos fenômenos identitários étnico-raciais.

1.1 Ações afirmativas: objetivos
Ações afirmativas são medidas que, conscientes da situação de dis-

criminação vivida por certos indivíduos e grupos, visam a combater tal 
injustiça, por meio da adoção de medidas concretas e benéficas (RIOS, 
2008, p. 156); como deflui desse conceito, no desenho das respecti-
vas políticas públicas, a identificação de seus destinatários é elemento 
crucial, sem o que compromete-se a legitimidade e a efetividade das 
medidas positivas.

No campo do direito da antidiscriminação, a indicação dos indiví-
duos e dos grupos destinatários das medidas afirmativas dá-se a partir 
dos critérios proibidos de discriminação. Para os fins e o objeto desta 
reflexão, destaca-se o critério da identidade étnico-racial, encarnado na 
rica complexidade das relações sociais brasileiras, tópico que reclama 
visitar as principais proposições sobre os fenômenos identitários, pos-
sibilitando assim relacioná-los com as políticas públicas afirmativas.

1.2 O fenômeno identitário
Considerando o objetivo desta reflexão, adota-se, dentre as várias 

abordagens possíveis do fenômeno identitário, a dicotomia entre duas 
concepções de identidade: o essencialismo e o construcionismo (JAR-
DIM, s/d, p. 134).

Em linhas muito amplas e apertadas, pode-se dizer que, na perspectiva 
essencialista, às diversas identidades correspondem certos traços distin-
tivos, essenciais à identificação do indivíduo e do grupo, distinguíveis 
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de modo imutável ao longo do tempo, em suma, a presença de algo na 
“natureza da coisa”. Umbilicalmente conectado ao projeto iluminista e 
da modernidade política, o essencialismo identitário, de base biológica 
ou histórica, tende a reificar, cristalizar e naturalizar as relações sociais e 
as posições que indivíduos e grupos nelas ocupam. Já a perspectiva cons-
trucionista percebe as identidades como resultantes da atribuição de sig-
nificado a certos atributos que são tomados como diferenças relevantes, 
engendradas de acordo com os processos históricos concretos, em que 
certas características (biológicas ou históricas) estruturarão uma relação 
constitutiva do binômio identidade/diferença.1 Nesse diapasão, à afirma-
ção da diversidade, no quadro do essencialismo identitário, corresponde 
a ênfase na diferença, no painel do construcionismo identitário.

Na esfera das relações étnico-raciais, com a primazia das ciências 
sociais para a compreensão dos conceitos de raça e de racismo, sem 
referência necessária a um “realismo ontológico” calcado em “biolo-
gias vulgares” (GUIMARÃES, 1999, p. 28), importa avançar a consi-
deração das ações afirmativas sob a ótica da perspectiva construcionista 
quanto ao fenômeno identitário étnico-racial.

1.3 Ações afirmativas, raça e racismo: uma questão sociológica
Superado o essencialismo biológico e assentada a dinâmica rela-

cional, profundamente desigual, entre as identidades raciais branca e 
negra no Brasil, evidencia-se não só a propriedade, como a premente 
necessidade, da consideração das identidades étnico-raciais no desenho 
e na implementação das políticas públicas. No caso das ações afirmati-
vas conhecidas como “cotas raciais” nas universidades públicas, pode-
se então progredir por meio da afirmação de que são destinatários das 
medidas positivas todos os indivíduos racializados pretos e pardos na 
sociedade brasileira.

“Racialismo”, conforme Guimarães, é conceito sociológico que in-
depende de realismos ontológicos, designando uma ideologia ou teoria 
taxonômica em que o conceito de raça faz sentido. Ele descreve o fe-
nômeno cultural que se utiliza de diferentes regras para traçar filiação 
e pertença grupal, conforme o contexto histórico, demográfico e social, 

1  Na esteira do construcionismo, sem descuidar das diferenças metodológicas e filosóficas, pode ser 
relacionada a perspectiva pós-moderna, dentro da qual a teoria da performatividade é emblemática, como 
desenvolvida pela filósofa J. Butler (1997).
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“um sistema de marcas físicas (percebidas como indeléveis e hereditá-
rias), ao qual se associa uma ‘essência’, que consiste em valores morais, 
intelectuais e culturais”. Nesse sistema, apesar da necessidade da ideia 
de “sangue” como transmissor dessa “essência”, “as regras de trans-
missão podem variar, amplamente, segundo os diferentes racialismos” 
(GUIMARÃES, 1999, p. 28).

Nesta altura, pode-se prosseguir conjugando as duas premissas até 
aqui assentadas. A primeira, quanto ao objetivo da política pública, que é 
combater os efeitos do racismo, compreendido como todo preconceito e 
toda discriminação que pressupõem ou se referem à ideia de raça (GUI-
MARÃES, 1999, p. 34); a segunda, que esse enfrentamento do racismo 
opera mediante medidas concretas conscientes que tomam por base a 
identidade racial para a distribuição de benefícios determinados, identi-
dade racial essa resultante de um processo de racialização de indivíduos e 
grupos sociologicamente identificados como pretos e pardos. Da junção 
dessas ideias, parece correto postular que, sempre que os executores da 
política pública depararem-se com indivíduos racializados como pretos e 
pardos, estaremos diante de destinatários das ações afirmativas.

Pode-se objetar que essa conclusão não passa de um truísmo: dizer 
que os destinatários são indivíduos racializados pretos e pardos é so-
mente repetir, sem nada acrescentar, o que desde o início da colocação 
do problema já se sabe. Sem esquecer o acréscimo da ideia de raciali-
zação nem querer abusar da leitura bondosa que me permito solicitar, 
retomo a segunda equação indicada nos primeiros parágrafos, caminho 
reflexivo mais promissor. Assim, uma vez mais explicitando o desafio 
da identificação racial, agora enfatizo um elemento central, cujo de-
senvolvimento servirá de bússola para a segunda parte deste esforço: a 
racialização sobreleva o caráter contextual do processo de identificação 
étnico-racial, cujo influxo informará o tratamento jurídico da identifica-
ção étnico-racial nas ações afirmativas.

2 Aportes fundamentais para o tratamento jurídico da 
identificação étnico-racial

A percepção dos processos sociais de formação identitária é decisiva 
para a reflexão sobre o desenho e os critérios adotados na concretização 
das ações afirmativas. Dentre esses processos, a compreensão socioló-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 15-66, 2018 45

gica da raça e das identidades étnico-raciais depende da consideração 
da racialização de indivíduos pretos e pardos, de observância funda-
mental sejam quais forem o método pela política pública e o desenho 
institucional adotado. Sob essa ótica é que as técnicas da autodeclaração 
e da heteroidentificação devem ser realizadas, bem como a tomada de 
decisões sobre a enumeração de critérios (como o fenotípico), a adoção 
de medidas de aferição de autodeclaração, a presença e a composição 
de comitês e até mesmo as regras procedimentais e de distribuição de 
competências entre autoridades administrativas.

Todos esses são elementos a reclamar um adequado tratamento jurí-
dico, informados a partir da compreensão sociológica da raça, da iden-
tidade étnico-racial e do processo de racialização. Nesse contexto é que 
ganharão mais consistência respostas diante de preocupações com a fal-
sidade da autodeclaração e, mais importante ainda, a praticabilidade das 
políticas no cenário da mestiçagem.

2.1 Técnicas de identificação étnico-racial: heteroidentificação e 
autodeclaração

Diante da necessidade de identificar os destinatários de ações afir-
mativas, prevalecem duas técnicas: a autodeclaração e a heteroidenti-
ficação.2

A heteroidentificação é o método de identificação que utiliza a ava-
liação de um terceiro para a identificação étnico-racial de um indivíduo. 
Ela pode se valer de diversos critérios, tais como elementos biológicos, 
como o fenótipo e a cor da pele; ancestralidade; ou até mesmo servir-se 
do construcionismo identitário. Os partidários dessa técnica argumen-
tam com (1) maior objetividade em relação à classificação racial e (2) 
maior efetividade às políticas públicas destinadas às minorias raciais, 
tendo em vista a adequada alocação desses benefícios, evitando casos 
de fraude (BALLENTINE, 1983, p. 686); os opositores dessa técnica 
advertem para o perigo de (1) reforçar os estereótipos estigmatizantes 
de certas categorias raciais e de (2) criar a necessidade de enquadra-
mento dos indivíduos analisados em padrões estabelecidos por tercei-
ros, bem como (3) tratar-se de um modo de imposição das identidades 

2  Tomo aqui emprestada a pesquisa de Carolina Pannizi (2017), que resultou em dissertação de mestrado 
acadêmico defendida, sob minha orientação, intitulada “Identidade racial e teoria jurídica da raça eletiva 
no contexto brasileiro”.
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raciais e (4) de circunstâncias em que a identificação seja vulnerável a 
influências externas (RODRIGUEZ, 2008, p. 1.409).

Por sua vez, a autodeclaração étnico-racial é o método de identifica-
ção racial que tem como pressuposto a ideia de que a identidade racial 
relaciona-se à subjetividade, cabendo somente ao indivíduo atribuir-se 
identidade. Em favor da autodeclaração, argumenta-se que esse método 
(1) dá espaço para o reconhecimento do caráter social das identidades 
étnico-raciais; (2) respeita coerentemente direitos como a dignidade, a 
liberdade e a privacidade dos indivíduos (RICH, 2013); e (3) possibilita 
agência pelo próprio indivíduo diante de sua história e de seu contexto 
social. Contrariamente, defende-se que tal método (1) não é adequado 
ao contexto de mestiçagem brasileiro (FRY, 2005, p. 238); (2) pode dei-
xar de alocar adequadamente os benefícios das ações afirmativas, favo-
recendo indevidamente quem não pertence ao grupo discriminado; e (3) 
desconsidera a percepção de terceiros quanto à identidade étnico-racial.

2.2 Autodeclaração e heteroidentificação no direito brasileiro: 
prevalência e harmonia3

Do ponto de vista normativo, o ordenamento jurídico brasileiro privi-
legia a autodeclaração como critério de reconhecimento de pertença a de-
terminado grupo, seja no âmbito da raça, seja nas discussões sobre etnia, 
conforme a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho 
(OIT), de 1989, tudo dentro de uma perspectiva não assimilacionista. A 
Convenção 169 garante a proteção desses povos, o respeito à sua cultura, 
às formas de vida, às tradições e aos costumes próprios, prevendo seu 
direito a continuarem existindo e determinar suas formas de desenvolvi-
mento (OIT, 2003). Essa perspectiva tem consequências na determinação 
de quem são os grupos protegidos pela convenção. Esse diploma interna-
cional conjuga um critério objetivo (art. 1º),4 ao mesmo tempo que reco-

3  Nesta seção e na seguinte, valho-me de considerações desenvolvidas, em coautoria com Alice Hertzog 
Resadori, em artigo intitulado “Identidades de gênero e o debate étnico-racial brasileiro: autodeclaração 
como técnica de proteção antidiscriminatória” (2018).
4  “Artigo 1º: 1. A presente convenção aplica-se: a) aos povos tribais em países independentes, cujas 
condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que 
estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial; 
b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem de populações que 
habitavam o país ou uma região geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização 
ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, conservam 
todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas. 2. A consciência 
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nhece a autodeclaração como critério fundamental de pertencimento aos 
grupos por ela protegidos (OIT, 2003). Ou seja, a “persona se identifica 
a sí misma como perteneciente a este grupo o pueblo; o bien el grupo 
se considera a sí mismo como indígena o tribal de conformidad con las 
disposiciones del convenio”5 (OIT, 2003, p. 8). Esta é uma inovação no 
direito internacional, sendo o primeiro instrumento internacional que re-
conhece o direito à autodeclaração (OIT, 2003).

A autodeclaração também é prevista no Estatuto da Igualdade Ra-
cial (Lei nº 12.288, de 2010), com o objetivo de “garantir à população 
negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos 
étnicos individuais, coletivos e difusos e o combate à discriminação e 
às demais formas de intolerância étnica” (BRASIL, 2010). O parágrafo 
único do art. 1º do Estatuto da Igualdade Racial (BRASIL, 2010), ao 
trazer a definição de quem é a população negra, adota a autodeclaração 
como método de identificação do pertencimento étnico-racial:

“Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se:
[...]
IV – população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, 

conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga;”

Ainda, a autodeclaração foi reconhecida pelo Supremo Tribunal 
Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 186, que analisa a constitucionalidade da reserva de vagas para 
negros na Universidade de Brasília (UnB). Apesar de o objeto dessa 
ADPF não versar especificamente sobre a autodeclaração, o seu uso 
foi discutido, tendo o relator, Ministro Ricardo Lewandowski, se ma-
nifestado pela possibilidade da autodeclaração nos sistemas de seleção 
para o ingresso no ensino superior, combinada ou não com sistemas de 
heteroidentificação.

Esse quadro normativo é muito importante. Ele confere à autode-
claração um lugar especial, sem todavia descartar a possibilidade de 

de sua identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar 
os grupos aos que se aplicam as disposições da presente convenção. 3. A utilização do termo ‘povos’ na 
presente convenção não deverá ser interpretada no sentido de ter implicação alguma no que se refere aos 
direitos que possam ser conferidos a esse termo no direito internacional.”
5  A pessoa se identifica a si mesma como pertencente a este grupo ou povo; ou o grupo se considera a 
si mesmo como indígena ou tribal em conformidade com as disposições do convênio (OIT, 2003, p. 8, 
tradução nossa).
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identificação objetiva. Pode-se dizer que, sistematicamente, ao menos 
três conclusões se colocam: (1) a autodeclaração é preferida pelo orde-
namento jurídico, não só pela sua previsão destacada no instrumento 
internacional e na legislação interna, como também pela concordância 
prática com outros direitos fundamentais, como a liberdade, a privaci-
dade e a dignidade humana; (2) a autodeclaração, como a heteroidenti-
ficação, tem a mesma finalidade: materializar mecanismos de proteção 
antidiscriminatória, atuando conjuntamente, e não competindo, em face 
da maior proteção jurídica possível à igualdade e à dignidade; (3) dada 
a prevalência da autodeclaração, a combinação de técnicas de heteroi-
dentificação é admitida, sempre visando à correta aplicação e concreti-
zação das políticas afirmativas.

2.3 Identidade étnico-racial: multiplicidade e “eletividade”
A proteção antidiscriminatória de grupos minoritários6 (sejam eles 

raciais, sejam étnicos, sejam sexuais) envolve um dilema constitucional: 
de um lado, os mecanismos de proteção dependem da institucionaliza-
ção da definição de quem são esses grupos ou pessoas por eles protegi-
dos; de outro, a determinação clara de pertença a grupos minoritários 
é um desafio, especialmente porque se parte da premissa equivocada 
de que, para definir quem faz parte de um grupo minoritário, devem-se 
levar em conta certas características fixas e imutáveis a ele associadas. 
Contudo, as características de um grupo que merecem especial proteção 
e reconhecimento variam de acordo com a história e com a sociedade 
em questão, estando, portanto, em constante transformação.

Ainda, a inclusão de um grupo na proteção às minorias depende de 
como as suas demandas são vistas e compatibilizadas com a cultura 
majoritária. Dessa forma, a escolha de quais grupos ou características 
merecem proteção é uma questão política, mais do que uma análise 
objetiva de certos critérios (PAP, 2014-2015). Salienta-se, ademais, 
que a atribuição da identidade racial para determinado grupo traz con-
sigo um perigo, pois pode servir a propósitos políticos diversos. Ou 
seja, pode ser utilizada tanto na luta por direitos como para subordinar 
grupos.

6  Grupos minoritários são aqueles que estão em posição inferior em determinada sociedade, ficando 
subordinados pelo grupo dominante em termos de status social, educação, emprego, saúde ou poder 
político (PAP, 2014-2015).
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Pap (2014-2015) analisa este dilema constitucional, partindo da tra-
dicional tríade “minorias étnicas, raciais e nacionais”, para demonstrar 
que os conceitos de raça, etnia e minorias nacionais são difíceis de se-
rem definidos e muitas vezes se confundem. Ademais, o conceito de mi-
noria é, em verdade, fluido e ambíguo, não havendo um critério fixo e 
universal para estabelecer quem deve ou não ser reconhecido como per-
tencente a um grupo minoritário. Nos casos de demandas étnico-raciais 
antidiscriminatórias, por exemplo, as percepções externas são usadas 
como base de classificação do grupo. Já os pleitos por tratamento dife-
renciado ou por certos privilégios são analisados com base em critérios 
legais objetivos, somados à identificação subjetiva do grupo.

A percepção tradicional de raça, que a relaciona com critérios ob-
jetivos e determináveis de modo preciso, é incompatível com a com-
preensão de que a raça é um construto social e político e que pode ser 
exercida e avaliada de diversas formas.

Nesse sentido, como alternativa ao modelo tradicional, Rich (2013-
2014) trabalha com a perspectiva da “raça eletiva”, que reconhece 
a possibilidade de mudança na definição e na compreensão da raça, 
abrindo espaço para compatibilizar a proteção antidiscriminatória com 
a definição da identidade racial pelos próprios indivíduos. Assim, na 
abordagem tradicional da discriminação por motivo de raça, esta ocorre 
a partir do status inconteste entre dois grupos raciais bem definidos. Já a 
perspectiva da raça eletiva pode solucionar casos que envolvem indiví-
duos que ocupam as margens das categorias raciais, cujas demandas se 
relacionam com o controle dos desdobramentos das definições de raça e 
dos termos em que seus corpos recebem sentidos raciais. Segundo seus 
termos, há quatro diferentes formas de reconhecimento racial: a raça 
documental, constante em documentos e formulários administrativos; a 
raça social, atribuída pela sociedade de forma heterônoma; a raça priva-
da, que corresponde à visão da pessoa sobre a sua própria identidade; e 
a raça pública, que é a identidade racial pela qual a pessoa está prepara-
da para ser reconhecida pelos outros. Todas essas formas de reconheci-
mento racial coexistem, especialmente levando-se em conta a realidade 
complexa de sujeitos multirraciais, fenotipicamente ambíguos ou que 
estão no limiar entre raças, e podem ser invocadas conforme o contexto 
específico (RICH, 2013-2014).
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A performatividade é um conceito-chave para compreensão da raça 
eletiva, pois o ato de autodeclaração contribui para a construção da 
identidade racial de uma pessoa. Esse ato pode ter efeitos sociais diver-
sos, dependendo de como a pessoa o utilizará. Muitas vezes um sujeito 
declara sua raça levando em conta como é percebido pelos outros, como 
acha que se espera que se identifique ou mesmo de forma a se adequar 
à maioria, evitando o estigma e a discriminação. Dessa forma, uma 
mesma pessoa pode declarar diferentes raças, conforme o modo usado 
para a sua identificação, sem que essas inconsistências comprometam 
a aplicação da legislação antidiscriminatória ou sejam relacionadas a 
fraudes raciais (RICH, 2013-2014). Apesar do reconhecimento de que 
os sujeitos podem declarar sua raça ora de um jeito, ora de outro, o 
enfoque da raça eletiva não impede que o Estado utilize uma forma de 
reconhecimento racial diversa daquela declarada pelo sujeito para fins 
de acesso a políticas afirmativas, para proteção desse sujeito contra a 
discriminação ou mesmo para alimentar registros de dados para consu-
mo interno (RICH, 2013-2014). Essa movimentação fluida dos sujeitos 
entre as diversas identidades raciais se relaciona com a ideia de per-
formatividade (BUTLER, 2003), na medida em que essas identidades 
vão sendo colocadas ao longo da vida das pessoas de forma voluntária 
e involuntária, a fim de identificá-las com um ou outro grupo. Ou seja, 
as diversas raças não são dadas e estanques, são produto das próprias 
forças de poder que criam e classificam os sujeitos.

Diante dessa complexidade inerente à raça, percebe-se a insuficiên-
cia de modelos e compreensões que trabalham com conceitos rígidos e 
fixos. Assim, há a necessidade, do ponto de vista institucional, de que 
as normas e as decisões judiciais se conformem para dar conta dessas 
identidades inconstantes, reconhecendo-as e protegendo-as da discrimi-
nação (RICH, 2013-2014).

Os aportes aqui arrolados (1 – os objetivos da ações afirmativas; 
2 – a compreensão sociológica da raça, do racismo e do racialismo nas 
formações identitárias; 3 – as técnicas de identificação e sua relação; 4 
– a multiplicidade (“eletividade”) das identidades a depender dos con-
textos em que experimentadas) subsidiam a construção e os caminhos 
necessários para a implementação das ações afirmativas no Brasil.
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3 Autodeclaração étnico-racial: comissões de aferição e  
revisão judicial

A regulação jurídica, no que tange ao reconhecimento de benefici-
ários das ações afirmativas, combina técnicas de autodeclaração e de 
heteroidentificação. No regime vigente, por “população negra” enten-
de-se o “conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, con-
forme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição aná-
loga” (Estatuto da Igualdade Racial, art. 1º, parágrafo único, III), ao 
lado da adoção da autodeclaração nas ações afirmativas para o acesso 
às universidades (Lei nº 12.711, de 2002, art. 3º) e para os concursos 
públicos (Lei nº 12.990, de 2014, art. 2º); ao mesmo tempo, prevê-se 
comissão de heteroidentificação complementar à autodeclaração, com 
função deliberativa (Orientação Normativa nº 4, de 2018, do Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão).

A preocupação com a possibilidade de declaração falsa é explícita, 
penalizada com eliminação do concurso (ou anulação de admissão no 
serviço público, conforme o caso), em procedimento sujeito ao contra-
ditório e à ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Com 
relação à heteroidentificação complementar da autodeclaração, a co-
missão só pode avaliar “exclusivamente o critério fenotípico”, de forma 
“presencial ou, excepcionalmente e por decisão motivada, telepresen-
cial, mediante utilização de recursos de tecnologia de comunicação”, e 
por “membros distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, natu-
ralidade”, nos termos da citada orientação normativa (respectivamente, 
art. 8º, § 1º; art. 9º; art. 6º, § 4º).

Esses elementos fazem mais que dispor sobre o regime jurídico da 
identificação étnico-racial brasileiro, centrado na autodeclaração, sujei-
ta a verificação heterônoma (heteroidentificação), por comissão plural 
e diversa em termos de gênero, cor e naturalidade; eles informam as 
diretrizes para o desenho administrativo e a praticabilidade das políticas 
públicas positivas. É da confluência dos aportes expostos nas seções an-
teriores com esse referencial normativo que devem ser respondidas as 
perguntas sobre as deliberações identitárias étnico-raciais das respecti-
vas comissões e a repressão a eventual declaração falsa.
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3.1 Comissões de verificação e deliberação sobre a identidade 
étnico-racial

A instituição e o funcionamento das comissões de verificação 
de autodeclaração, previstas na regulamentação do art. 2º da Lei nº 
12.990/2014 (que institui a reserva de vagas para candidatos negros 
nos concursos), alcançam não só a administração pública federal, como 
também os demais poderes além do Executivo, como exemplifica a Re-
solução nº 203, de 2015, do Conselho Nacional de Justiça. Cabe à co-
missão confirmar a autodeclaração de identidade preta ou parda (O.N. 
nº 4, de 2018, art. 3º), de acordo com métodos de verificação previstos 
e detalhados no edital do respectivo concurso público (O.N. nº 4, de 
2018, art. 4º). Acerca dos métodos de verificação de veracidade da au-
todeclaração, a regulamentação avançou, ao dispor que “serão conside-
radas as características fenotípicas do candidato ao tempo da realização 
do procedimento de heteroidentificação”, desconsiderando explicita-
mente “quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente 
apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação 
em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos pú-
blicos federais, estaduais, distritais e municipais” (art. 9º, §§ 1º e 2º).

No que respeita à identificação étnico-racial, em especial à concor-
rência da autodeclaração pelo candidato com a atuação posterior da 
comissão, pode-se constatar o encontro de dois pontos de vista: um 
subjetivo, decorrente da participação do candidato; outro objetivo, res-
peitante à atribuição da comissão.

Essa divisão de papéis, relevantes e necessários para a concretiza-
ção dos objetivos das ações afirmativas e dos direitos fundamentais dos 
indivíduos participantes, atende às necessidades de higidez da política 
pública, voltada para o enfrentamento e a superação da discriminação, 
mediante o uso correto dos recursos públicos direcionado aos legítimos 
destinatários dos benefícios disponíveis (nesse sentido, a O.N. nº 4, art. 
1º, parágrafo único, V e VI). De fato, a compreensão equivocada das 
ações afirmativas, por parte de uns, e até mesmo a eventual intenção de 
beneficiar-se indevidamente, por parte de outros, devem ser evitadas e 
reprimidas, seja pela proibição e repressão de comportamentos de má-
fé, seja antes de mais nada pelos objetivos de combate à discriminação 
e de promoção da igualdade de oportunidades.
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Em um esforço sistematizador, tendo presentes os aportes das se-
ções 2.2 (Autodeclaração e heteroidentificação no direito brasileiro: 
prevalência e harmonia) e 2.3 (Identidade étnico-racial: multiplicidade 
e “eletividade”), pode-se assinalar que:

I. a autodeclaração é ponto de partida legítimo para a definição iden-
titária quanto ao pertencimento aos grupos destinatários das ações afir-
mativas;

II. a tarefa heteroidentificatória da comissão não implica derrogação 
da autodeclaração, mas atividade complementar e necessária, dissipan-
do dúvidas e via de regra confirmando a autodeclaração, visando à con-
secução dos objetivos das ações afirmativas;

III. no exercício de sua tarefa heteroidentificatória, a comissão deve 
corrigir eventual autoatribuição identitária equivocada, à luz dos fins da 
política pública, iniciativa que não se confunde com lugar para confir-
mação de percepções subjetivas ou satisfação de sentimentos pessoais, 
cuja legitimidade não se discute nem menospreza, mas que não vincu-
lam, nem podem dirigir, a política pública;

IV. na atividade de identificação étnico-racial, o que importa, tanto 
para a autodeclaração quanto para a heteroidentificação, é a raça social, 
uma vez que a discriminação e a desigualdade de oportunidades atuam 
de modo relacional, no contexto das relações sociais e intersubjetiva-
mente;

V. a previsão de consideração exclusiva dos aspectos fenotípicos, 
presente na política pública, deve ser entendida contextualmente, uma 
vez que a compreensão da raça social, da identidade racial e do racismo 
subjacentes às ações afirmativas é sociológica, política, cultural e histó-
rica, e não baseada em investigações biológicas;

VI. a autodeclaração requer interpretação cuidadosa, livre de pre-
conceitos ou desconfianças prévias de dolo maldoso ou simulação 
quando legitimamente questionada a identidade autoatribuída, dada a 
complexidade do fenômeno identitário, em que um mesmo indivíduo 
pode experimentar uma multiplicidade de identidades nos diversos am-
bientes em que vive e transita, em um mesmo momento ou ao longo de 
sua trajetória de vida;

VII. a comissão pode deliberar por identidade étnico-racial diver-
sa daquela inicialmente autodeclarada, com a consequente exclusão do 
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certame do candidato autodeclarante, sem que esteja presente má-fé, 
em virtude de conclusão por identidade étnico-racial social diversa da-
quela autodeclarada;

VIII. a imputação de declaração falsa na autoatribuição identitária, 
decorrente do compromisso institucional com a higidez da política pú-
blica, deve ser reservada somente para a hipótese em que efetivamente 
o candidato tenha agido conscientemente de má-fé, em situações nas 
quais não paire dúvida;

IX. as decisões da comissão, sempre que concluírem por atribuição 
identitária diversa daquela autodeclarada, requerem decisão fundamen-
tada, sempre possibilitando a presença, a ampla defesa e o contraditório 
pelo candidato.

Proposta essa síntese como contribuição para o debate sobre a pra-
ticabilidade da identificação étnico-racial nas ações afirmativas, resta 
avançar acerca da tarefa heteroidentificatória embasada, nos termos da 
regulamentação, “exclusivamente no critério fenotípico”. Esse tópico 
merece especial destaque, dada a intensidade do debate público e do 
desafio das comissões nele presente, apontado por uns inclusive como 
um aparente nó górdio da política pública.
3.2 Pardos e identidade étnico-racial no Brasil: mestiçagem, raça 

social e fenótipo
Ao cumprir sua tarefa institucional, as comissões de verificação de 

autodeclaração são chamadas a pronunciarem-se diante de impugnações 
à identidade racial autoatribuída de candidatos às ações afirmativas. Ti-
rantes as hipóteses em que indivíduos ostentam fenótipo indiscutivel-
mente branco, e aquelas outras em que não paira qualquer controvérsia 
sobre a negritude daqueles que se apresentam como pretos, o desafio se 
apresenta em face da identidade étnico-racial de indivíduos pardos, cuja 
negritude autodeclarada é controvertida ou ao menos posta em dúvida.

As premissas para essa reflexão, acima explicitadas, podem ser as-
sim resumidas: (a) os objetivos das políticas públicas positivas são en-
frentar a discriminação e incrementar a igualdade de oportunidades, 
considerada a realidade social vivida pela população negra (pretos e 
pardos); (b) para esses fins, a identidade étnico-racial que importa vin-
cula-se à raça social, pois é nessa esfera que o estar no mundo implica a 
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indivíduos e grupos o preconceito e a discriminação, o que corresponde 
plenamente aos objetivos das ações afirmativas; (c) os aspectos feno-
típicos são decisivos para o trabalho da comissão, pelo efeito que têm 
para a racialização subordinante de indivíduos pretos e pardos e pelo 
papel que desempenham na constituição do racismo.

Feito o encadeamento de tais premissas, o próximo passo é tentar 
desenlear o para alguns invencível nó górdio: como pode a comissão 
concluir por identidades étnico-raciais pardas, quando contestadas, em 
um Brasil mestiço e miscigenado? A mestiçagem brasileira implicaria, 
em muitos casos, uma ambiguidade insuperável, tornando ingrata e ar-
bitrária a tarefa de aferir a “veracidade” da autodeclaração.

Antes de avançar nesse destrinchar dessa fiação intrincada, um escla-
recimento. Quando a regulamentação da política pública fala de “afe-
rir”, “verificar” a “veracidade”, não se trata de uma pretensa “verdade 
sobre a raça”, no sentido de um realismo ontológico, apelando para 
dados biológicos, essências irredutíveis, fixas e cristalizadas, ou porta-
vozes indiscutíveis e “donos da verdade”. Como visto, o que importa 
para as ações afirmativas é a “raça social”, resultante histórico, social 
e cultural dos processos de racialização em que são atribuídas iden-
tidades, socialmente engendradas, a indivíduos e grupos. Nada a ver, 
portanto, com oficializar “a verdade sobre a raça” (HOFBAUER, 2003, 
p. 95), mas sim com a tarefa de investigar os sentidos que, ao longo da 
história e no presente, quando concretizada a política, são socialmente 
atribuídos mediante a construção social da identidade racial, como visto 
acima. Verificar a veracidade, portanto, encerra dupla tarefa: desvendar 
a que identidade racial (documental, privada, pública, social) referiu-
se o autodeclarante, além de aferir se a vivência declarada atende, de 
modo concreto, à centralidade que os objetivos da política pública dão 
à raça social.

Desembaraçado esse primeiro fio, o desemaranhar agora se detém 
nos “aspectos fenotípicos”, notadamente referidos na regulamentação 
como critério exclusivo para a consideração da comissão. Assim como 
na “verificação da veracidade”, é preciso cautela: a indicação do fenó-
tipo como elemento fundamental não deve ser mal entendida, para o 
que mais uma vez chamo o já citado A.S.A. Guimarães. Reconhecer 
ao fenótipo papel decisivo decorre da constatação de que, no racismo e 
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na atribuição de identidades étnico-raciais, organiza-se uma taxinomia 
de indivíduos e de grupos humanos a partir da ideia de raça, fenômeno 
cultural que se utiliza de diferentes regras para traçar filiação e pertença 
grupal, conforme o contexto histórico, demográfico e social, “um sis-
tema de marcas físicas (percebidas como indeléveis e hereditárias), ao 
qual se associa uma ‘essência’, que consiste em valores morais, intelec-
tuais e culturais”, associação essa que se valeu, ao longo da história, de 
vários marcadores, desde a cor até outras características antropofísicas 
e psíquicas.7

A invocação do fenótipo, aqui, responde precisamente ao reconhe-
cimento de uma dinâmica social, e não de uma tipologia de grupos hu-
manos por caracteres biológicos em si mesmos, tais como pigmenta-
ção abdominal, cor e tipo de cabelo, formato nasal e labial; até porque, 
mesmo nesses, não há como fugir de avaliações subjetivas e de critérios 
arbitrários (SANTOS, 1996).

Desenleado o emprego do fenótipo no processo de atribuição de iden-
tidade étnico-racial, passa-se a desfiar outro dos fios que alegadamente 
impediriam qualquer conclusão razoável e não arbitrária por parte das 
comissões: a ambiguidade insuperável decorrente da mestiçagem, ao 
menos em face de uma zona cinzenta tão extensa, de um gradiente tão 
esticado, onde a indeterminação cromática e fenotípica não se deixa 
encaixar na pureza da dicotomia branco/preto. Pelo fato de o Brasil não 
ter institucionalizado um sistema classificatório racial rígido e inequí-
voco, tal qual ocorreu em outros cantos do mundo (o caso dos Estados 

7  Oracy Nogueira, em seu clássico Tanto preto, quanto branco: estudos de relações raciais (1985), explica 
e ilustra a contextualidade desse fenômeno cultural no Brasil: “Como observou certa vez Sérgio Milliet, 
enquanto nos Estados Unidos há uma linha de cor a separar os brancos dos não brancos, no Brasil há uma 
zona intermediária, fluida, vaga, que flutua, até certo ponto, ao sabor do observador ou das circunstâncias. 
Enquanto nos Estados Unidos exclui-se da categoria ‘branco’ todo indivíduo que se saiba ter ascendência 
não branca, por mais remota e imperceptível que seja, no Brasil mesmo indivíduos com leves porém 
insofismáveis traços negroides são incorporados ao grupo branco, principalmente quando portadores 
de atributos que implicam status médio ou elevado (riqueza, diploma de curso superior e outros). No 
Brasil, mesmo de um grupo de irmãos, filhos de um casal misto, cuja cor varie do claro ao escuro, uns 
se incorporarão sem problema ao grupo branco, outros terão uma situação ambígua e outros, finalmente, 
terão sempre contra si o percalço da cor. Em uma das localidades onde fiz pesquisa, conheci uma família 
assim. O irmão mais velho era bem escuro, enquanto o caçula era claro e loiro. Bem-dotado para artes 
plásticas, o primeiro era professor de desenho em estabelecimento público de ensino médio e, sendo bem 
humorado, explicava sua cor, em contraste com a dos irmãos, dizendo que ‘a primeira fornada queimou’. 
Vi, nos Estados Unidos, negros identificarem como de seu grupo estadistas, poetas e outros personagens 
brasileiros que, entre nós, usualmente não são vistos como tal – Nilo Peçanha, Floriano Peixoto, Castro 
Alves – aplicando-lhes o conceito de ‘negro’ a que estavam habituados” (p. 6).
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Unidos, pela regra da “gota de sangue”, é o perfeito contraste),8 pelo 
fato de a miscigenação aqui ter campeado como em nenhum outro lu-
gar, resultando na “festejada” mestiçagem (ao menos a partir da metade 
do século XX, na pena de clássicos como Gilberto Freyre), por tudo 
isso e muito mais, teríamos desembocado em uma “democracia racial” 
praticamente livre de racismo, e, daí decorrente, em uma sociedade na 
qual a raça não importaria, mas sim a classe, ao lado de outras forma-
ções identitárias (tais como sexo, região, idade, orientação sexual, etc.), 
para a promoção da igualdade de oportunidades.

Não me deterei aqui nas alegações sobre a inexistência de racismo, ou 
sobre o mito da “democracia racial”. Não porque não seja muito neces-
sário e importante disputar o senso comum que não quer ver a presença 
e os efeitos mortais do racismo entre nós, o que para muitos é um obstá-
culo paralisante e desresponsabilizador que concorre para a manutenção 
da injustiça racial, nem porque a Constituição e a jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal já tenham superado esse estágio. Por uma razão 
metodológica e diante dos limites deste artigo, têm-se por indiscutíveis 
o racismo e a falácia do mito de democracia racial; interessa agora exa-
minar a alegada impossibilidade de aferir a negritude como identidade 
étnico-racial quando declarada por indivíduos pardos, em especial por 
aqueles que, situados em posição intermediária no espectro de cor no 
Brasil, são posicionados (ou se posicionam) mais perto da branquitude.

Retome-se o enredo para desfazer-se o nó górdio. Do estabelecer (a) 
os objetivos das ações afirmativas, (b) a compreensão de identidade ét-
nico-racial e de racismo e (c) a raça social como identidade fundamental 
para a concretização da política pública, decorre a necessidade de aferir 
se à autoatribuição identitária proposta pelo candidato corresponde a 
identificação do lugar social que caracteriza a negritude. Para os fins da 
política pública, indivíduos negros são pretos e pardos, cuja posição da 
identidade étnico-racial, independente do subjetivismo próprio de cada 
ser humano, situa o indivíduo em uma “cidadania de segunda classe”, 
subordinada em virtude de uma hierarquia racial a que corresponde, por 
sua vez, um sistema classificatório étnico-racial.

8  Sobre rigidez ou maleabilidade das fronteiras raciais nos Estados Unidos, a partir da consideração 
do critério da “gota de sangue”, Appiah (1996, p. 76) pondera o papel conjunto de outros fatores nesse 
processo identificatório.
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Nesse desenleio, o fato de coexistirem diversos sistemas classifica-
tórios de identidades étnico-raciais no Brasil contemporâneo (o oficial, 
o múltiplo e o bipolar; ver MOUTINHO, 2004c, p. 192) em nada pre-
judica a tarefa da comissão. Ao contrário, enriquece e possibilita, de 
forma mais concreta, a avaliação, sempre contextual, de como a racia-
lização dos indivíduos e grupos produz a negritude como raça social, 
inclusive para aqueles que se autodeclaram pardos. Desse modo, pode-
se acompanhar a dinâmica social e política que articula “cor”, “raça”, 
“gênero” e “sexualidade” como aspectos de fundamental importância 
para o acesso a bens, status, serviços e prestígio social, o que nos auxi-
lia “a compreender alguns dos sentidos e significados relativos a ‘raça’, 
‘cor’ e ‘racismo’, gênero e sexismo – e suas complexas dimensões e 
mais maléficas atuações” (MOUTINHO, 2004b, p. 193).

Para os fins desta investigação, o que interessa para a política pública 
e perpassa todos os sistemas de classificação é a persistência da negri-
tude como condição identitária subordinada, razão legítima da adoção 
das ações afirmativas. De fato, um olhar mais atento à realidade e ao 
estado atual do debate nas ciências sociais demonstra que tais alegações 
de impraticabilidade e de impossibilidade de verificação de identidade 
étnico-racial, para os fins das ações afirmativas, não se sustentam. Ba-
sicamente, em virtude (a) da possibilidade de verificação de processos 
subordinantes e hierárquicos de formação de identidade étnico-racial 
parda, conforme o contexto em que situado o indivíduo, e (b) da per-
manência de hierarquias raciais nos arranjos sociais da mestiçagem, em 
vez da superação do racismo. Inicio pela segunda, mais ampla e pano 
de fundo onde a primeira toma contornos mais nítidos.

Com efeito, admitir a mestiçagem inter-racial como dado da realida-
de brasileira, ilustrada pelas famosas 135 categorias de autoatribuições 
cromáticas e fenotípicas pelo IBGE, não significa, nem daí decorre logi-
camente, a superação de hierarquias raciais, muito menos a inexistência 
de racismo. Na linha de pesquisadores como Jacques d’Adesky (2001), 
Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (1999) e Luiz Felipe de Alencastro 
(1985), trata-se de “uma forma de organização e de exclusão baseada na 
suposta existência de raças superiores e inferiores, de raças valorizadas 
e de raças depreciadas” (D’ADESKY, 2001, p. 36); trata-se, portanto, 
de
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“uma realidade concreta [...] que permite [...] reunir mulatos, morenos, sararás, jambos em 
uma categoria única – negro – [que] é, exatamente, a relação de oposição entre dominadores 
e dominados, que impõe um modelo estético inadequado para o conjunto da população, bem 
como o critério de hierarquização que subvaloriza mulatos, morenos, sararás e jambos à 
categoria branco. Pode-se igualmente dizer que o que reúne louros, ruivos, castanhos, etc. 
na categoria única branco é essa mesma relação de dominação que, associada ao critério de 
hierarquização, valoriza os louros, ruivos, etc., em relação aos mulatos, sararás, etc.” (p. 35)

Colaboram para superar quaisquer dúvidas acerca da natureza hierar-
quizante inerente à ideia de mestiçagem as advertências quanto à forma 
como a mistura racial é representada, a perversa dimensão “arqueológi-
ca” da mestiçagem e o aprisionamento estereotipado da negritude que 
caracteriza esse discurso. Conforme alerta Moutinho (2004a, p. 110), 
a “mistura racial nunca é representada exatamente como fusão; opera, 
seja positivamente (no branqueamento) ou negativamente (quando pen-
sada como enegrecimento), algum tipo de hierarquia”; Machado (2002, 
p. 400), ao analisar evento preparatório para as comemorações dos 500 
anos do Brasil, desvenda a perversidade no discurso da miscigenação,
“[como se ela] tivesse, em um passado remoto, resolvido e criado um povo brasileiro 
que, embora misturado, quer ter uma cara branca, europeia (a velha e conhecida ideia de 
branqueamento). Joga-se para um passado remoto o conflito e deixa-se implícito que a 
história o resolveu. Embora algumas poucas palavras tenham lembrado a situação atual de 
populações negras e indígenas, todas as situações de conflito foram sufocadas no encontro, 
com a mágica da expressão ‘águas passadas não movem moinhos’.”

Sueli Carneiro (2011, p. 70), por sua vez, diante da vivência de ne-
gros de pele clara, denuncia que
“uma das características do racismo é a maneira pela qual ele aprisiona o outro em imagens 
fixas e estereotipadas, enquanto reserva para os racialmente hegemônicos o privilégio de 
serem representados em sua diversidade. [...] [Brancos] são individualidades, são múltiplos, 
complexos, e assim devem ser representados. Isso é demarcado também no nível fenotípico, 
em que se valoriza a diversidade da branquitude: morenos de cabelos castanhos ou pretos, 
loiros, ruivos, são diferentes matizes da branquitude que estão perfeitamente incluídos no 
interior da racialidade branca, mesmo quando apresentam alto grau de morenice, como 
ocorre com alguns descendentes de espanhóis, italianos ou portugueses, os quais, nem por 
isso, deixam de ser considerados ou de se sentir brancos. A branquitude é, portanto, diversa 
e policromática. A negritude, no entanto, padece de toda sorte de indagações.”

Tudo isso ponderado e bem entendido, conclui-se que, especial-
mente em cenários de mestiçagem, é salutar a atuação de comissões de 
aferição de autodeclaração. Isso porque são necessários a aquisição e 
o acúmulo de expertise, conhecimentos e experiência, diante da rique-
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za e da complexidade do mundo globalizado e da sociedade brasileira 
em particular. Sem esse conjunto de saberes e de práticas, a tarefa de 
empregar, de modo simultâneo e complementar, as técnicas de autode-
claração e de heteroidentificação, visando à constatação da identidade 
étnico-racial social, para o cumprimento das finalidades das ações afir-
mativas, fica dificultada de modo extremo.

A concretização das ações afirmativas requer, de modo inescapável, 
a capacidade de compreensão da raça, do racismo, dos processos de 
racialização, das nuanças e dinâmicas dos processos de subjetivação e 
constituição, no mundo social, das identidades étnico-raciais, de modo 
contextualizado, ou, como disse Oracy Nogueira ao introduzir seu estu-
do clássico sobre as relações raciais,
“a percepção da cor e de outros traços negroides é ‘gestáltica’, dependendo, em grande 
parte, a tomada de consciência destes pelo observador do contexto de elementos não raciais 
(sociais, culturais, psicológicos, econômicos) a que estejam associados – maneiras, educação 
sistemática, formação profissional, estilo e padrão de vida –, tudo isso obviamente ligado à 
posição de classe, ao poder econômico e à socialização daí decorrente.” (1985, p. 6)

Desse modo, atendem-se às exigências de não cair na tentação de 
uma taxinomia artificial, enrijecedora da dinâmica cultural, da fluidez 
e da transformação típicas das formações identitárias ao longo da his-
tória, bem como de possibilitar a praticabilidade das ações afirmativas, 
mantendo a higidez da política pública, empregando-se da forma mais 
efetiva e justa os recursos públicos destinados ao enfrentamento do ra-
cismo e à promoção da igualdade de oportunidades.

É muito importante salientar que, ao cabo de sua tarefa, a decisão 
pela confirmação ou não de autoatribuição de identidade racial social 
preta ou parda firma-se, repita-se uma vez mais, no horizonte e para os 
fins da implementação da política pública; vale dizer, trata-se de uma 
definição operacional (ABBAGNANO, 1970, p. 220), que expressa a 
compreensão das identidades étnico-raciais, particularmente pardas, no 
contexto das ações afirmativas dada a mestiçagem na sociedade brasilei-
ra contemporânea. Não se trata, de modo algum, de pretender legitimar 
ou instituir, no seio do Estado ou de ações afirmativas em iniciativas 
privadas, comissões encarregadas de dizer “a verdade sobre a raça”, ou 
desautorizar sentimentos e percepções subjetivas, ou afirmações identi-
tárias positivas, vivenciadas em outros ambientes, espaços e dinâmicas.
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3.3 Revisão judicial da decisão administrativa sobre a 
identificação dos destinatários

Rumo ao final deste artigo, anoto algumas observações sobre o ca-
bimento e os limites de revisão judicial das decisões das comissões, 
no que respeita à atribuição de identidade étnico-racial, a partir dos 
conteúdos e conceitos acima consignados. Essas notas se concentram 
no mérito das deliberações das comissões, uma vez que, tratando-se 
de atos administrativos inseridos em um procedimento administrativo 
complexo, aspectos relativos a requisitos formais, andamento e regula-
ridade procedimental e atendimento de garantias processuais, como as 
expressamente aludidas ampla defesa e contraditório, sempre estarão 
sujeitos a revisão judicial.

Em primeiro lugar, assentada a natureza definitória operacional da 
identidade étnico-racial inerente à implementação das ações afirmati-
vas, parece-me que não estão em questão direitos fundamentais como 
a intimidade, a vida privada e a imagem, ou direitos de personalidade 
como o direito à identidade e ao respeito. Isso porque a tarefa da comis-
são limita-se a identificar, à luz dos fins e do horizonte da política públi-
ca, quem é destinatário das ações afirmativas como beneficiário, jamais 
proceder a classificações identitárias étnico-raciais ou atribuição delas 
para outros fins, para outras políticas ou para outras esferas. Como dito, 
a conclusão, sempre fundamentada, objetiva e cuidadosa, tomada em 
regular procedimento administrativo, quanto à atribuição de identidade 
étnico-racial para os fins e no horizonte da política pública não traduz 
manifestação ou classificação estatal heterônoma quanto à “verdadeira” 
identidade étnico-racial dos indivíduos. Não é objetivo, não está no âm-
bito da política pública, não há repercussões jurídicas perante terceiros, 
muito menos desautoriza a liberdade, a privacidade e a autoimagem 
do candidato, eventual deliberação da comissão em dissonância com a 
autopercepção identitária do indivíduo.

Daí que, não incorrendo em arbitrariedade (por qualquer vício ma-
terial ou processual, tais como contradição, tratamento anti-isonômico 
em relação a outros candidatos, procedimento desrespeitoso ao indiví-
duo e à sua autopercepção, falta de fundamentação, inobservância de 
regramento procedimental e/ou de garantias processuais), em princípio 
autoridades judiciais, no exercício da jurisdição, não podem adentrar 
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no mérito das deliberações relativas à qualidade de beneficiários das 
políticas públicas.

Caso se entenda que é possível revisão judicial do mérito da delibe-
ração da comissão, relativa à identificação identitária necessária para 
a qualificação de determinado indivíduo como destinatário da política 
pública, será de rigor observar a finalidade restrita e circunscrita da atri-
buição identitária para os fins e nos limites da implementação da polí-
tica pública. Também será impositiva a observância do regime jurídico 
vigente, em que as técnicas de autodeclaração e de heteroidentificação 
coexistem e se complementam visando ao mesmo fim antidiscrimina-
tório por meio de ações afirmativas; nisso se incluem o acatamento do 
desenho administrativo institucional em que não só a compreensão de 
raça, racismo e identidade étnico-racial radicam-se nas ciências sociais, 
como também a atenção à raça social dentre os diversos tipos de identi-
dade racial experimentadas pelos indivíduos em sociedade (aporte esse 
que será fundamental também para juízo acerca de imputação de decla-
ração falsa ou má compreensão quanto à multiplicidade de identidades 
experimentadas pelos indivíduos, por exemplo).

Nesse diapasão, admitida por hipótese a revisão judicial do mérito 
da deliberação administrativa, o procedimento judicial há que se cercar 
de todas as cautelas inerentes à atividade jurisdicional, em especial a 
prudência na produção probatória, a distribuição dos ônus argumentati-
vos (visto que a comissão tem caráter deliberativo na política pública) 
e a necessária fundamentação de mérito que não pode furtar-se a consi-
derar os aportes das ciências sociais para a compreensão da rica, com-
plexa e contextual realidade fática subjacente ao litígio, tudo, evidente-
mente, informado pelos comandos constitucionais antidiscriminatórios 
e indicativos na adoção e implementação de ações afirmativas (RIOS, 
2008, cap. 4).

No eventual cabimento de exame judicial de mérito, portanto, há que 
se empregar extremada cautela e ponderação. Devem-se evitar juízos 
apressados ou simplistas, dada a falta de formação nas questões étni-
co-raciais e as dificuldades culturais disseminadas no senso comum em 
face das políticas públicas positivas, no que não se distinguem, em ge-
ral, os operadores do direito. Para exemplificar uma situação processual 
em que cautela e cuidado são muito necessários, imagine-se o manejo 
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de mandado de segurança, no qual só cabe prova documental e limitada 
ao início do processamento, em que se pleiteie, forte em documento fo-
tográfico indicativo de fenótipo (sujeito, em sua produção e observação, 
a um sem número de variações de luz, sombra, cor, perspectiva, nitidez, 
etc.), o reconhecimento de alguém havido pela comissão deliberante 
não contemplado dentre os beneficiários das ações afirmativas.

Considerações finais

A construção de uma sociedade democrática, pautada nos direitos hu-
manos e fundamentais, traz desafios específicos e concretos; mais ainda 
quando se propõe a implementação de políticas públicas concretizado-
ras de ações afirmativas, atentas a critérios étnico-raciais, em contextos 
marcados historicamente por formas persistentes, disseminadas e sofis-
ticadas de racismo. Nesse cenário, não se pode deixar de reconhecer o 
valor da proposição de ações afirmativas, políticas estatais que buscam 
abrir caminhos e conquistar espaços em domínios antes reservados aos 
privilegiados, cujas regalias alimentaram formações identitárias raciais 
marcadas pelas vantagens da branquitude e pela subordinação violenta 
e histórica de pretos e pardos.

Na efetivação das ações afirmativas, o regramento institucional e a 
prática dos agentes públicos e da sociedade civil são constantemente 
postos à prova. A necessidade de conhecimento, prática e responsabili-
dade pessoais e institucionais, à altura da riqueza e da complexidade de 
nossas relações étnico-raciais, impele esforços de compreensão da rea-
lidade, para o que o debate das ciências sociais e a dedicação de muitos 
podem colaborar de modo decisivo. Os aportes acerca da compreensão 
social da raça, do racismo, dos processos de racialização e de constru-
ção das identidades étnico-raciais, passo a passo com a elucidação da 
autodeclaração e da heteroidentificação como técnicas de identificação 
coexistentes e complementares, fornecem instrumentos para definições 
operacionais aptas a informar os objetivos da política pública e contex-
tualizar a raça social como conceito-chave nas ações afirmativas.

Assim compreendida, a tarefa das comissões de verificação de auto-
declaração mostra-se salutar e necessária, dada a expertise requerida na 
concretização da política pública, em um ambiente onde a mestiçagem, 
em vez de superar de modo igualitário e respeitoso as diferenças e a 
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diversidade étnico-racial, institui novas e mais aprimoradas hierarquias 
sociais. Aos agentes públicos e aos operadores do direito cabe dese-
maranhar esses nós, tecendo encontros e cruzamentos despregados de 
opressão e comprometidos com o horizonte da justiça e da paz étnico -
raciais. Essa tarefa e esse desafio, muito ao contrário do anátema aqui 
e ali decantado contra as ações afirmativas, alegadamente por instituí-
rem “tribunais raciais”, consubstanciam o dever de enfrentar o racismo 
como ele se apresenta na realidade, sob pena de as instituições estatais 
desvirtuarem-se, tornando-se reprodutoras conscientes ou involuntárias 
de preconceito e discriminação contra tudo e todos que não se amoldam 
aos desígnios do privilégio da branquitude.
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Discurso*1

Sebastião Ogê Muniz**2

Gostaria de agradecer, inicialmente, ao diretor em exercício da Ema-
gis, Desembargador Federal Márcio Antônio Rocha, por ter-me convi-
dado para proferir estas palavras. 

Sua excelência o fez, certamente, por saber dos laços de amizade que 
sempre mantive com nosso homenageado e com sua família. 

O Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona teve a dádiva de 
ter sido agraciado com as vocações para a magistratura e para o magistério. 

Sua vocação para a magistratura levou-o a inscrever-se no II Con-
curso Público para o Cargo de Juiz Federal Substituto da 4ª Região, no 
qual ele foi aprovado juntamente com outros cinco candidatos. 

Sua vocação para o magistério levou-o, desde cedo, a colaborar com 
a formação de estudantes de direito e com a preparação de profissionais 
interessados nas carreiras jurídicas. Durante algum tempo, ele também 
foi professor auxiliar de Direito Processual Penal na Universidade Fe-
deral de Santa Catarina.

*1  Discurso proferido em 08.03.2018, na solenidade de descerramento do retrato do Des. Federal Otávio 
Roberto Pamplona (1966-2017 – Diretor da Emagis na Gestão 2015-2017) na Galeria dos Diretores da 
Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
**2Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Conselheiro da Emagis.
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Ele acreditava que o aprimoramento de nossas instituições jurídicas 
depende, em grande parte, da capacitação técnica, da formação ética e 
do preparo humanístico dos profissionais que nelas atuam.

Por isso, quando passou a compor este Tribunal, em 2004, nosso ho-
menageado já era um entusiasta do papel da Emagis, que fora criada em 
2001. Não foi por acaso que ele exerceu o mandato de conselheiro da 
Escola, durante dois biênios seguidos (2011-2013 e 2013-2015). Não 
foi por acaso que, pelo sufrágio de seus pares, ele foi guindado ao posto 
de diretor da Escola, para o biênio 2015-2017. 

Dentre as atividades voltadas à formação permanente de magistra-
dos da 4ª Região realizadas nesse biênio, destacam-se as seguintes:

a) a realização, no segundo semestre de 2015, da maior parte do Cur-
so de Formação Inicial na Carreira da Magistratura, para os aprovados 
no XVI Concurso Público para o Cargo de Juiz Federal Substituto;

b) a realização de cursos destinados a aprimorar a capacitação de 
magistrados para atuarem como gestores de equipes;

c) a realização de cursos de formação de formadores; 
d) a realização de três cursos sobre o novo Código de Processo Civil; e
e) a realização, em parceria com o Instituto Brasileiro de Direito 

Previdenciário, do Webinário de Direito Previdenciário, que foi trans-
mitido ao vivo pela rede mundial de computadores.

Dentre as ações destinadas a divulgar a jurisprudência deste Tribu-
nal e artigos doutrinários, destacam-se as seguidas edições das revistas 
e dos boletins tradicionalmente elaborados pela Emagis, grande parte 
delas em meio eletrônico. 

Destaca-se, também, a publicação do livro destinado a comemorar o 
jubileu de cristal da Emagis, ocorrido em 2016. 

Finalmente, o Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona 
presidiu a Comissão do XVII Concurso Público para Provimento do 
Cargo de Juiz Federal Substituto da 4ª Região. Presidiu-a durante quase 
todas as etapas do referido certame. 

Sob sua liderança, a Emagis desincumbiu-se com êxito das atribui-
ções que lhe cabem, em todas as suas frentes de atuação.

Pois bem. 
Firmou-se, na Emagis, a tradição de fazer-se o descerramento dos 

retratos de seus ex-diretores. 
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Essa cerimônia traduz o reconhecimento de todos ao trabalho dos 
que, para além de seus compromissos normais, dispuseram-se a dedicar 
uma parte de seu precioso tempo em prol da Emagis. 

Se aqui estivesse, o Desembargador Federal Otávio Roberto Pam-
plona certamente iria renovar seus agradecimentos aos seus pares, por 
lhe terem confiado a função de diretor. 

A isso, porém, teríamos que contrapor nossos agradecimentos pelas 
realizações, pelo dinamismo e pelo comprometimento que marcaram 
sua passagem pela direção da Emagis.

Se aqui estivesse, o Desembargador Federal Otávio Roberto Pam-
plona certamente iria creditar o êxito de sua gestão ao trabalho de sua 
equipe.

E ele estaria certo ao fazê-lo. Entretanto, não se pode deixar de lem-
brar que, com seu carisma pessoal, foi ele quem a liderou. 

Se aqui estivesse, o Desembargador Federal Otávio Roberto Pam-
plona iria aproveitar esta homenagem para renovar seus agradecimen-
tos à sua família, pelo apoio incondicional que dela sempre recebeu. 

Quanto a isso ele também estaria certo. Não se pode deixar de lem-
brar que o culto à família era um de seus traços marcantes.  

Portanto, nada mais justo que ele seja aqui representado por sua es-
posa, Mara Pamplona, e por seus filhos, Guilherme Pamplona e Roberta 
Pamplona.

Mara, Guilherme e Roberta: pedimos que recebam, em nome do De-
sembargador Federal Otávio Roberto Pamplona, nossos aplausos pela 
existosa obra que ele realizou, como diretor da Emagis, no biênio 2015-
2017. 

Muito obrigado.
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Discurso*

Rômulo Pizzolatti**

Senhor Presidente, demais autoridades presentes, Senhoras e Senho-
res:

Reunido mais uma vez este Tribunal Pleno, em sessão solene desti-
nada à posse de seu novo integrante, o recém-empossado Desembarga-
dor Federal Osni Cardoso Filho, perante este seleto auditório, coube-
me a honra de saudá-lo, em nome do colegiado.

A Justiça vive de resolver os conflitos entre os homens, bem o sa-
bemos, mas vive também, lembrava o grande Moura Bittencourt,1 de 
um pouco de solenidade. De fato, a posse de um novo desembargador 
merece algo de pompa e solenidade, pois é a oportunidade que têm seus 
novos colegas, seus amigos, familiares e o foro em geral de, ao dar-lhe 
carinhoso acolhimento, estimular-lhe o ideal de justiça que o animou, 
vencendo todos os percalços, a chegar a este ponto culminante da car-
reira. E creiam-me, Senhores e Senhoras, que esse estímulo é importan-
te, diria quase indispensável, porque, mudados os tempos, hoje o juiz 

*1  Discurso de saudação ao Desembargador Federal Osni Cardoso Filho por sua posse no TRF da 4ª Região, 
em 09.07.2018.
**1Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
1  BITTENCOURT, Edgard de Moura. O juiz. 3. ed. Campinas: Millennium, 2002. p. 73.
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não mais ascende ao tribunal para concluir sua carreira, mas sim para 
começar uma nova carreira, quase tão longa quanto a que deixou atrás 
de si, e certamente mais dificultosa.

Além de ser uma ocasião de acolhimento, esta também é uma ocasião 
de apresentações. De apresentar o novo desembargador àqueles que ain-
da não o conhecem, e de apresentar ao novo desembargador alguns dos 
desafios que estão reservados àqueles que atuam em colegiado.

O Desembargador Federal Osni Cardoso Filho é paulista de nasci-
mento, mas foi criado na Ilha de Santa Catarina, onde fez todos os seus 
estudos. Ao terminar o ensino médio, não foi o Direito que o atraiu, mas 
a Engenharia Elétrica. Iniciado esse curso, somente alguns semestres 
depois é que, ao cursar disciplina jurídica, viu que estava ali, e não na 
Engenharia, a sua verdadeira vocação. Mas não fez como os muitos que 
a todo o momento abandonam o apenas começado, e estão sempre a 
buscar, sem nunca encontrar, a sua vocação. Por isso, fez-se engenhei-
ro e só depois de concluída essa etapa é que se voltou para a ciência 
jurídica. No decidir esse dilema, que não é pequeno, já se vislumbram 
as virtudes da prudência e da temperança que qualificam um grande 
juiz. Direi mais: foi certamente essa prudente decisão do jovem Osni 
de só iniciar o curso jurídico no momento oportuno, sem precipitação, 
que lhe permitiu concluí-lo, em 1990, distinguido com o Diploma e a 
Medalha Mérito Estudantil por ter o melhor índice de aproveitamento 
na história do Curso de Direito da Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (Resolução 176/78/UFSC). E, no ano seguinte, destacar-se como 
o melhor aluno da Escola Superior da Magistratura do TJSC, e, enfim, 
apenas dois anos depois, em 1993, ser aprovado no concurso para in-
gresso no Ministério Público de SC e no 3º concurso para ingresso na 
magistratura federal da 4ª Região, havendo optado pela última.

Assumiu inicialmente a jurisdição da 2ª Vara Federal de Criciúma, 
foi promovido a Juiz Federal na mesma vara, já em 1994, e obteve re-
moção para a 3ª Vara Federal de Florianópolis, em 1996. No período 
de 2002 a 2004, atuou como Juiz da Turma Recursal dos Juizados Es-
peciais Federais, em Florianópolis; de 2003 a 2005, foi Juiz da Turma 
Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, em Brasí-
lia; e, de 2004 a 2006, integrou o Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 67-94, 2018 75

Dias atrás, ao ler o currículo do Desembargador Osni, para compor 
estas linhas, eu, que em tempos idos atuei como juiz federal por seis 
anos em Florianópolis, tive a impressão de pouco tê-lo encontrado, jus-
tamente porque (pensava eu) por esse tempo ele era juiz em Criciúma. 
Com espanto, verifiquei que na verdade ele já estava em Florianópolis 
desde 1996, de onde eu me removi para Porto Alegre apenas em mea-
dos de 1999. Dei-me conta então de quanto vive o juiz solitário, feito 
uma ilha; solitário no trabalho e solitário na própria família. Felizmente 
os amigos e familiares o compreendem. É que, por mais que diga o 
contrário, por mais que se prometa moderação, o juiz acaba sempre 
antepondo, ao tempo que deveria dedicar aos familiares e amigos, a 
prioridade inadiável dos processos. Daí o lamento daquele grande juiz 
que foi Eliezer Rosa:

“Ninguém, só o juiz e sua família sabem que aquele homem que vai envelhecendo antes 
do tempo à força de tanto meditar e trabalhar, é um encantador amigo, um exemplar chefe de 
família, e elegante conversador, mas tem de viver casmurro, ensimesmado, voltado para si 
mesmo, sempre apressado, envolto nas apertadas malhas do tempo, no tormento dos prazos. 
É a máquina humana que não pode parar, porque os prazos não esperam, nem permitem 
fácil explicação, se acaso têm de ser excedidos. Se aqui coubesse uma frase menos austera, 
diria que a magistratura não é meio de vida, mas meio de morte, tamanha é a luta do juiz. 
Muitas vezes, nem férias tem, porque consome parte delas a pôr em dia as suas sentenças. 
Findo o dia forense, saem todos despreocupados, na alegria do dia acabado. Só ao juiz essa 
folga do espírito é negada, porque deixa seu gabinete, levando-o consigo, como se leva a 
sombra do corpo, sobrecarregado de preocupações.”2

Talvez, Desembargador Osni, trabalhando juntos mais uma vez, ago-
ra aqui no Tribunal, possa eu me redimir do autoenclausuramento da-
queles tempos de Florianópolis, absorvido sempre pelas preocupações 
da Justiça.

Examinando vez por outra, aqui no Tribunal, processos julgados pelo 
então juiz Osni, penso ter visto, no seu modo de julgar, aquilo que Piero 
Calamandrei chamava “fatista”, ou seja, aquele juiz “para quem impor-
ta mais encontrar a solução justa que melhor corresponda à realidade 
concreta do que fazer bela figura como colaborador de revistas jurídi-
cas”,3 observando o grande jurista italiano que, no mercado dos juízes, 

2  ROSA, Eliezer. A voz da toga. Rio de Janeiro: Barrister’s, 1983. p. 60.
3  CALAMANDREI, Piero. Eles, os juízes, vistos por um advogado. Traduzido por Eduardo Brandão. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 165.
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para efeito de promoção, mais cotado é o juiz colaborador de revistas 
jurídicas. Confesso que até hoje não entendo a aparente falta de prestí-
gio dos “fatistas”. Quando um processo chega ao tribunal, e lemos-lhe 
os despachos e a sentença, é sempre confortável ver ali a mão segura do 
juiz “fatista”, que nos traz o feito bem instruído e todas as questões de 
fato bem resolvidas. E, quando um processo julgado por nós chega ao 
STJ ou ao STF, o que menos querem os ministros daquelas cortes supe-
riores é ver um desfile de teorias jurídicas, mas antes o rigoroso exame 
dos fatos, porque, como é sabido, os tribunais superiores em regra não 
reexaminam matéria de fato. E que dizer se falhamos no exame dos fa-
tos? Esse é o grande temor dos advogados, porque os erros na aplicação 
do direito dizem eles que podem remediar nos tribunais superiores, mas 
estarão perdidos se os fatos forem mal apreciados. Portanto, Desembar-
gador Osni, se Vossa Excelência for, como penso que seja, um “fatista”, 
pode manter o hábito de destrinchar bem os fatos, embora deva adver-
ti-lo, como o fez antes Calamandrei, de que o prestígio sempre será do 
juiz teorista. Resta-nos, porém, o consolo de ter visto o maior “fatista” 
que o nosso tribunal já conheceu, Ari Pargendler, ascender ao Superior 
Tribunal de Justiça e dele se tornar presidente.

Costuma-se dizer, Desembargador Osni, que os juízes de carrei-
ra são promovidos ao Tribunal, o que é um modo de dizer tão antigo 
quanto inexato. A Constituição declara que os juízes são promovidos na 
carreira, mas chegam ao Tribunal por “acesso”.4 A distinção termino-
lógica denota que se trata de funções distintas. É, com efeito, abissal a 
diferença entre o trabalho solitário do juiz de primeiro grau e o trabalho 
coletivo do juiz no Tribunal. O juiz de primeiro grau julga de acordo 
com as leis e a sua consciência; o juiz de Tribunal dá a sua contribuição 
para a formação da vontade coletiva do colegiado. O juiz de primeiro 
grau pode declarar a inconstitucionalidade de leis; o juiz de Tribunal 
pode apenas propor ao órgão fracionário de que faz parte que encami-
nhe ao colegiado maior do Tribunal o exame da constitucionalidade de 
uma lei. Por isso às vezes penso que os nossos longos anos como juiz de 
carreira antes nos atrapalham que nos facilitam a adaptação, ao chegar-
mos ao Tribunal. O juiz que até ontem justificava sua sentença apenas 

4  Comparem-se os incisos II e III do art. 93 da Constituição. Do mesmo modo distingue a LC nº 35, de 
1979 (Loman), artigos 84 a 88, entre promoções e acessos.
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perante a própria consciência hoje terá de justificar seu voto perante o 
colegiado. A transição chega a ser dolorosa, especialmente quando, ten-
do o desembargador aplicado muitas, talvez dezenas de horas no estudo 
necessário a um só voto, este não consegue a mínima adesão dos inte-
grantes do colegiado. Esteja certo, Desembargador Osni, que, o mais 
das vezes, a culpa é mesmo do voto vencido, ou porque foi longo de-
mais (ninguém teve tempo de lê-lo todo), ou demasiado breve (passou 
a impressão de estudo raso), ou obscuro (ninguém o entendeu), ou claro 
demais (sempre se desconfia da solução evidente). Mas justamente aí é 
que está a grande vantagem de atuar em colegiado: o nosso trabalho é 
corrigido ou aperfeiçoado pela imediata e contínua avaliação de nossos 
pares, antes mesmo da sessão, quando os projetos de voto lhes são dis-
ponibilizados, e também durante a própria sessão de julgamento.

Vossa Excelência, Desembargador Osni, nos seus vinte e cinco anos 
de judicatura federal, pôde exercitar aquela que talvez seja a função 
mais importante do juiz, antes mesmo daquela de julgar. É a função 
de ouvir. E é somente aqui, no Tribunal, que ganham sentido pleno as 
palavras de Calamandrei:

“Saber ouvir as razões alheias é a primeira virtude do juiz. A audição é o sentido mais 
preciso e mais necessário (o sentido profissional, poder-se-ia dizer) de quem está destinado 
por sua profissão a ficar sentado e calado a vida inteira, ouvindo quem fala de pé.”5

De fato, quando a causa chega ao Tribunal, parece que a aflição do-
mina os advogados. Acorrem, de todos os cantos da nossa imensa re-
gião (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná) e até de fora, a vir fa-
lar conosco, a trazer-nos memoriais, a enfatizar o que pensam não tenha 
ficado claro na apelação ou na resposta, a mostrar a relevância de uma 
prova ou de um documento. Por que essa azáfama toda (há anos venho 
me perguntando), se as razões e as provas estão todas postas nos autos? 
Sinto que é menos o temor de perder a causa do que o temor de não ser 
escutado pelos juízes. De fato, a causa pode ser perdida ou ganha, é a 
Justiça que decide, não é culpa do advogado. Mas o advogado sente 
que falhou sempre que percebe que não conseguiu ser escutado pelo 
desembargador ou pelo colegiado. Se foi ouvido, e perde a causa, sen-
te intimamente que houve um julgamento legítimo, ainda que recorra 

5  CALAMANDREI, Piero. Op. cit., p. 322.
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aos tribunais superiores. Por isso, Desembargador Osni, trago sempre 
comigo, anotadas em um papel já envelhecido, aquelas luminosas pala-
vras de Carnelutti, que me socorrem naqueles momentos (não poucos!) 
em que, premido pelo excesso de ocupações, sofro a fatal tentação de 
não ouvir. Dizia, com efeito, aquele grande mestre italiano:

“Quem conhece o processo não apenas por especulação, mas por experiência, não só 
por tê-lo estudado, mas por tê-lo vivido, sabe que a tentação diabólica, à qual está sujeito 
o juiz, é a de não escutar. Afinal de contas, trata-se de soberba, não? O eterno inimigo do 
homem; não há nada que melhor lhe abra as portas da alma quanto o poder. A jurisdição é 
um poder; quiçá o supremo poder, aquele que acaba por meter o homem nada menos que 
no posto de Deus. O direito, para que as coisas sigam como devem andar, reage contra 
esse perigo. A ação é o meio para ao juiz fazer baixar a cabeça: ‘você pode me julgar, mas 
deve me ouvir’.”6

Aqui no Tribunal, Desembargador Osni, Vossa Excelência, que tem 
demonstrado ser atento ouvidor na primeira instância, padecerá da afli-
ção de, por força da pletora de processos, ver minguar-se o tempo que 
pode dedicar a cada um deles, enquanto aumenta o número daqueles 
que querem ser mais uma vez ouvidos.

Na capital dos gaúchos, Desembargador Osni, Vossa Excelência en-
contrará uma terra aprazível e um povo acolhedor, que se distrai de 
suas angústias e de suas fadigas torcendo por um ou outro dos seus dois 
times de futebol de coração. Infelizmente, até as simples distrações fu-
tebolísticas são perigosas para nós, juízes, a se dar crédito às palavras 
de Calamandrei:

“Na própria vida privada dos juízes são recrimináveis como incompatíveis com a gravi-
dade de seu ofício certas pequenas fraquezas ou certas inocentes distrações que se perdoam, 
ou até se veem com simpatia, em outras pessoas.

Por exemplo, se eu fosse (como, para minha vergonha, não sou) um frequentador de 
partidas de futebol e entre o público torcedor reconhecesse um desembargador agitando 
freneticamente os braços e xingando o árbitro de vendido, como poderia eu amanhã, dis-
cutindo uma causa diante dele, continuar a ter fé em sua serenidade e em seu equilíbrio?”7

Espero que, com essas breves palavras de apresentação, tenha leva-
do à comunidade forense a tranquilidade de saber que o nosso tribunal 
se renova e se fortalece com a aquisição desse grande valor humano, 

6  CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo. Morano, 1958. p. 113. Apud MESQUITA, José Ignácio 
Botelho de. Teses, estudos e pareceres de Processo Civil. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 
17.
7  CALAMANDREI, Piero. Op. cit., p. 303.
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desse juiz por vocação e por formação, que é o Desembargador Osni. 
Mas espero também que não o tenha assustado, ao apontar-lhe algumas 
das não poucas asperezas do novo cargo.

Desembargador Osni, seja bem-vindo a este tribunal.
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Discurso*1

Osni Cardoso Filho**2

Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região,

Ilustres autoridades que compõem a mesa desta sessão plenária,
Excelentíssimos Desembargadores Federais,
Demais autoridades presentes,
Estimados parentes e amigos,
Senhores e senhoras:
No ano de 1993, fui aprovado no III Concurso Público do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região.
Este Tribunal tinha sido instalado havia pouco mais de 4 (quatro) 

anos, legitimamente constituído pela vontade popular que originou a 
Constituição Federal de 1988, composto originariamente por 14 (qua-
torze) magistrados, com a tormentosa missão de dar começo à organi-
zação de uma corte de justiça.

A memória institucional pode preservar, documentalmente, fatos, 
nomes e datas. Não é possível, entretanto, ter a dimensão, mesmo apro-

*1  Discurso de posse como Desembargador Federal do TRF da 4ª Região, em 09.07.2018.
**2 Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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ximada, das dificuldades das primeiras pessoas, desembargadores e 
servidores, para a edificação das colunas sólidas e do caminho que se 
quer seguro desta corte, que conta atualmente quase 30 (trinta) anos de 
idade.

Não se consegue imaginar quanto foi árdua a sua obra.
“A glória dos grandes homens”, afirmou La Rochefoucauld, “se 

deve sempre medir pelos meios de que se serviram para a conquistar”.1

Registro aqui minha homenagem primeira aos precursores deste Tri-
bunal.

A época era, ainda, de tímida evolução tecnológica no país, quando 
nem mesmo havia o uso da rede mundial de computadores (Internet).

Desde então, acompanhei seus passos, vivenciei mudanças vertigi-
nosas nas técnicas de sua administração e no sistema de controle de 
processos; percebi, enfim, de que são capazes os brasileiros, como nós, 
quando queremos trabalhar com empenho para a prestação de serviço 
público de primeira qualidade.

Remonta a décadas o respeito e a admiração de todos os que, de mais 
perto, conhecem e podem afirmar, por isso mesmo, a seriedade que per-
corre a linha do tempo histórico deste Tribunal.

Sucederam-se magistrados e servidores, mas, no propósito de bem 
julgar, permanece a regra da excelente atuação que premia a sua exis-
tência.

Assim, somos aqui, entre os que estão em atividade e os que já se 
encontram aposentados, número muito expressivo de pessoas, com 
idiossincrasias várias, com particularidades próprias, com significati-
vas divergências, mas que sempre pretenderam ter em comum a perfeita 
consciência de existir esta instituição para um objetivo único: apreciar, 
do modo mais eficiente possível, os mais diretos interesses da popula-
ção, sobretudo os da que reside nos três estados-membros do sul deste 
país.

Na promoção a desembargador, elevo-me não só de cargo, mas de 
deveres.

É bem mais grave a responsabilidade de quem, por algum único voto 
passível de não ser reformado, tem o poder de comprometer os direitos 

1  “La gloire des grands hommes se doit toujours mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour l’acquérir” 
(LA ROCHEFOUCAULD. Maximes e réflexions diverses. Gallimard, 1976. p. 69).
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subjetivos ou, ainda, de frustrar os anseios da sociedade, quando estes 
vêm previstos nas leis e na Constituição da República.

Por isso, decidir em segundo grau de jurisdição é decidir com redo-
brada cautela e reflexão, é examinar melhor ainda as provas, é cuidar de 
ser juiz duas vezes.

Além disso, não me afastarei da permanente orientação que mantive 
até agora, segundo a qual o juiz deve ser homem simples, que atua com 
sobriedade, sem pretensão de ostentar-se em público.

Para que o juiz se legitime, não necessita senão da discrição de seu 
bom trabalho a que preste a reverência da qualidade e do equilíbrio.

Muitos anos atrás, eu tive a ocasião de conhecer a casa modesta 
onde, entre 1903 e 1905, Albert Einstein morou, na cidade de Berna 
(Kramgasse, 49), e onde desenvolveu a Teoria da Relatividade.

Dentre muitas frases escritas pelo cientista, exibidas lá em quadros 
nas paredes e sobre as mesas, uma eu guardei para toda minha vida pro-
fissional: “Autoritätsdusel ist der grösste Feind der Wahrheit”.

Compreendi, a meu modo, tratar-se de absoluto exercício de simpli-
cidade, de quem, então em condição intelectual superior e no prestígio 
de que desfrutava, poderia impor suas opiniões, sufocando de imediato 
a busca incessante de novos caminhos para o progresso da ciência.

Porém, parecia ser exatamente o contrário o seu ponto de vista, 
como disse, abominando o uso da autoridade como meio exclusivo 
de afirmação de suas convicções, bem como a submissão irrefletida 
a ela.

Esse exemplo de honestidade intelectual é de recorrente significado 
também para o Poder Judiciário.

A má compreensão do exercício do poder ou, melhor dizendo, o 
exercício do poder fundado exclusivamente na autoridade compromete 
a distribuição igualitária da justiça, com total imparcialidade, a todas as 
pessoas e à sociedade a que devemos prestar conta.

Mais proveito ainda tem agora para mim essa citação, pois, sob o 
peso de cargo de maior envergadura, tanto mais me caberá perquirir, 
com acentuada humildade, onde estão o certo e o errado, em que escon-
dido lugar se encontram o justo e o injusto.

O juiz, em minha concepção, não se impõe a ninguém exclusivamen-
te pelo cargo que ocupa; deve mais ouvir que falar, abrindo oportuni-
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dade, assim, para que suas decisões provenham da mais amadurecida 
consideração das questões que lhe são dirigidas.

Afirmo-lhes, ainda, que não existe em minha carreira qualquer espa-
ço para a ambição desmedida pelo poder; não tenho apreço em desem-
penhá-lo sem que a isso se vincule estritamente a condição de eu ser 
mais um pouco útil, enquanto me for permitido.

Para os ambiciosos, afirmou Jacques Bénigne Bossuet, “é preciso se 
distinguir, permanecer entre os comuns é marca de fraqueza, os gênios 
extraordinários se separam da multidão”.2

Mas isso não prevalece, prossegue o grande pregador francês do sé-
culo XVII. Disse ele: “É vão o esforço sobre a terra, aonde a morte 
nos vem arrancar dos postos eminentes para nos afundar com todos os 
outros no nada comum da natureza”.3

Bem aconselhado desse modo, ingresso hoje nesta Corte, com a sa-
tisfação de poder conviver com composição destacada de desembar-
gadores federais, dos quais onze são provenientes do mesmo concurso 
público que prestei e no qual fui aprovado há quase 25 (vinte e cinco) 
anos.

Anseio, durante minha permanência aqui, a colaboração de servido-
res que manifestem o sincero propósito de realizar trabalho apurado.

Encaminho especial saudação às pessoas que já me auxiliam há al-
gumas semanas, à minha nova equipe, e de quem tive excelente impres-
são inicial, ao tempo em que manifesto minha lembrança afetuosa a to-
das as demais que conviveram comigo na vida profissional e abraçaram 
resolutamente a ideia de realizar o melhor trabalho.

Neste discurso de posse, permitam-me, ainda, os senhores e as se-
nhoras fazer alguns agradecimentos.

Primeiramente a todas as instituições de ensino regulares, ao Colégio 
Coração de Jesus, ao Educandário Imaculada Conceição, ao Colégio 
Catarinense e à Universidade Federal de Santa Catarina, bem como à 
Aliança Francesa e em especial aos abnegados professores particulares 

2  “Il faut, disent-ils, se distinguer; c’est une marque de faiblesse de demeurer dans le commun; les génies 
extraordinaires se démêulent toujours de la troupe (...)”  (BOSSUET. Sermons: le carême du Louvre. 
Gallimard, 2001. p. 139).
3  “Je pourrais ajouter encore que c’est en vain qu’on s’efforce de se distinguer sur la terre, où la mort 
nous vient bientôt arracher de ces places éminentes, pour nous abîmer avec tous les autres dans le néant 
commun de la nature;” (BOSSUET, op. cit., p. 140).
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de língua estrangeira que tive e ainda tenho. A minha formação cultural 
devo a todos esses, que vivem do ensino e para a educação.

Relembro com carinho meus avós, Oscar Cardoso e Olga Freitas 
Cardoso, de um lado; e Maria Carvalho Regis, de outro, que represen-
tam a Florianópolis antiga e saudosa. Meu avô Trajano Justino Regis, 
infelizmente, não o conheci.

A eles, in memoriam, o reconhecimento da luta incessante, do que 
fizeram, cada um à sua maneira, para o bem de suas famílias e para a 
querida e bela cidade em que viveram.

Meus pais são, de fato, a quem o destino entendeu de prestar home-
nagem nesta data.

Todos os filhos deveriam reconhecer que, bem maior que seu esforço 
para alcançar pequeno êxito pessoal, normalmente é o de quem lhes 
antecedeu.

Porém, é da existência humana que, nas dobras do tempo, se oculte 
o extraordinário valor dos que passaram pelo mundo sem, contudo, co-
lher renome, nem fortuna.

As deferências e os louvores serão sempre, na vida, para poucos, 
ainda que não tenham, por vezes, o favor do mesmo mérito de tantas 
pessoas anônimas.

São estas, as desconhecidas pessoas de bem, o autêntico sal da terra 
que se dilui na sucessão interminável de gerações.

Destaco, entre elas, nomeadamente, Osni e Denise Regis Cardoso, 
com amor e gratidão eternos e imensa saudade.

Se cheguei a este momento, para assumir cargo que considero de 
singular dignidade, não foi apenas por meu próprio merecimento, mas 
sobretudo porque tive como pais essas duas pessoas, que fizeram tudo o 
que foi honestamente possível para que eu recebesse educação comple-
ta, não apenas a escolar, mas a que prepara para a vida, a que faz reto o 
caminho até seu término.

O caminho finda em dia incerto, mas é para mim expectativa que 
não receio.

Encerro este discurso com a breve poesia Canção noturna do pere-
grino, de um dos poetas de minha predileção, Johann Wolfgang Goethe, 
traduzida aqui por Paulo Quintela.

A poesia não é demais à reflexão, em nosso mundo agitado:
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“Canção noturna do peregrino4

Por todos estes montes
Reina paz,
Em todas estas frondes
A custo sentirás
Sequer a brisa leve;
Em todo o bosque não ouves nem uma ave.
Ora espera, suave.
Paz vais ter em breve.”

Obrigado a todos por me ouvirem. 

4  “Wandrers Nachtlied (Über allen Gipfeln)
Über allen Gipfeln
Ist Ruh’,
In allen Wipfeln
Spürest Du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur! Balde
Ruhest du auch.”
(GOETHE, Johann Wolfgang. Sämtliche Gedichte. 2. Auflage. Insel Verlag, 2014. p. 58)
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Discurso*

Celso Kipper**1

Boa tarde!
Agradeço a presença de todos e peço licença para destacar, em es-

pecial, a presença dos ex-corregedores, Desembargadores Silvia Maria 
Gonçalves Goraieb, Vilson Darós e Paulo Afonso Brum Vaz, do De-
sembargador Nylson Paim de Abreu e do Desembargador Jorge Anto-
nio Maurique, amigo desde os tempos de atuação no Saju da Ufrgs em 
1983, com quem trabalhei na Turma Recursal de Santa Catarina em 
2003 e que hoje compõe, comigo e com o Desembargador Paulo Afon-
so, a Turma Regional Suplementar de Santa Catarina. 

Em entrevista ao jornal La Nación, de Buenos Aires, no ano de 2000, 
disse José Saramago:

“A pergunta que todos nós devíamos nos fazer é: O que foi que eu fiz se nada mudou? 
Deveríamos viver mais incomodados. O amanhã não existirá se não mudarmos o hoje. Como 
se conta em A Caverna, tudo o que carregamos nos ombros em nossa vida são vésperas, 
e todas essas vésperas, incluindo a desesperança e a desilusão, são as que influenciam no 
amanhã. É preciso fazer o trabalho todos os dias, com as mãos, a cabeça, a sensibilidade, 
com tudo.”

*1  Discurso proferido em 22.08.2018, na solenidade de descerramento do retrato do Des. Federal Celso 
Kipper na Galeria dos Corregedores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
**  Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Corregedor na Gestão 2015-2017.
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Imbuído desse propósito, nossa equipe, na Corregedoria, procurou 
fazer uma gestão em que fosse implementada uma série de projetos e 
ideias, entre os quais cito os seguintes: Projeto Gestão Mais Humana, 
Participativa e Solidária (do qual fez parte uma alteração substancial da 
Semana da Inspeção, mas a ela não se resumiu), Sistema Permanente 
de Equalização das Cargas de Trabalho entre as unidades jurisdicionais, 
Projeto de Acompanhamento Permanente dessas unidades, Projeto de 
Gestão e Tecnologia, programa diferenciado de vitaliciamento de juízes 
federais substitutos, criação de vara regionalizada de Execuções Fiscais, 
alteração de competência em 65 varas, instituição de três turmas recursais 
suplementares (uma no Paraná, uma em Santa Catarina e uma no Rio 
Grande do Sul) e revisão da Consolidação Normativa da Corregedoria.

Destaco que o trabalho nunca foi realizado só de forma individual, 
pelo corregedor, mas juntamente com uma equipe, da qual fizeram parte 
o vice-corregedor, Desembargador Márcio Antônio Rocha, e os juízes 
auxiliares, o agora Desembargador Roger Raupp Rios e os Juízes Eliana 
Paggiarin Marinho e Marcelo Malucelli, bem como os fantásticos servi-
dores, dos quais muitos aqui presentes, sempre em parceria com vários 
órgãos e pessoas, entre os quais destaco a Presidência deste Tribunal, na 
pessoa do Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, a Cojef, na 
pessoa do Desembargador João Batista Pinto Silveira, e as direções dos 
Foros das Seções Judiciárias, nas pessoas dos Juízes Eduardo Tonetto 
Picarelli, Jairo Gilberto Schäfer e Gisele Lemke.

Essas medidas, ideias e projetos consistiram na nossa contribuição 
à consecução de uma prestação jurisdicional mais efetiva, assim como 
o fizeram, cada qual à sua maneira, as Corregedorias anteriores, assim 
como vem fazendo a atual equipe da Corregedoria, e certamente o fará 
a equipe que a suceder, e assim por diante. 

Continuo a acreditar firmemente, depois de quase três décadas como 
juiz, que o Poder Judiciário tem um importante papel a cumprir – ainda 
que com limitações – na concretização dos direitos fundamentais, na 
consolidação da cidadania, no respeito à dignidade das pessoas e na 
construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Todos, aqui, conhecem Arthur Rimbaud, célebre poeta francês do 
século XIX. Rimbaud escreveu a seguinte frase, brilhante e muito re-
petida:
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“E, ao amanhecer, armados de uma ardente paciência, entraremos nas esplêndidas 
cidades.”

Parafraseando Rimbaud, tenho a esperança de que, com muito traba-
lho e determinação, possamos entrar, todos, em um amanhecer não tão 
longínquo, em um esplêndido país, onde a ética impere na administra-
ção pública, onde os serviços públicos atendam às pessoas na medida 
de suas necessidades, onde predomine o respeito pelos outros indepen-
dentemente de suas convicções políticas ou religiosas, de sua cor, raça 
ou gênero, de sua condição física, social ou intelectual, onde a lei pre-
valeça sobre a imposição da vontade de mentes nefastas, um esplêndido 
país que garanta justiça e dignidade a todos. “Ordem e Progresso” sim, 
mas com liberdade, igualdade e solidariedade!

Muito obrigado.
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Discurso*1

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz**

Excelentíssimos Desembargadores Federais,
Douto representante do Ministério Público Federal,
Senhores Advogados,
Familiares do nosso homenageado,
Senhoras e Senhores:
Reúne-se o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sessão so-

lene, para reverenciar a memória do saudoso Desembargador Federal 
Amaury Chaves de Athayde, falecido no início deste ano.

Coube-me a honra de ser o intérprete da Corte na homenagem ao 
insigne juiz.

O Desembargador Amaury Chaves de Athayde é descendente de an-
tiga e ilustre família do Estado do Paraná, onde eminentes vultos mar-
caram presença na História do Brasil.

Era filho de destacado médico e militar, cuja memória ainda hoje é 
reverenciada na Cidade de Curitiba, de quem herdou traços que se pro-

*1  Discurso proferido durante sessão solene realizada pelo TRF da 4ª Região no dia 24.08.2018, em 
homenagem à memória do Desembargador Federal Amaury Chaves de Athayde, falecido em 28.02.2018.
**1  Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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jetaram na personalidade de seu ilustre filho, o já saudoso Desembarga-
dor Amaury Chaves de Athayde: a fidalguia dos sentimentos transluzia 
nas suas palavras e nos seus gestos; a amenidade do seu trato cativava 
todos quantos se lhe aproximavam.

Os seus conhecimentos jurídicos compreendiam toda a área do Di-
reito, mas a sua preferência sempre recaiu no Direito Público, motivo 
pelo qual integrou por muitos anos a 2ª Seção desta Corte.

Magistrado de carreira, o Desembargador Amaury Chaves de Athay-
de sempre se portou com a lisura e a correção habituais.

A propósito, relembra Barrau interessante passagem da História da 
França no século XIX, verbis:

“Sous la Restauration, le garde des sceaux pressait vivemente M. Séguier, qui était à 
cette époque premier président de la cour royale de Paris, de décider conformément aux 
vues du gouvernement dans une affaire très-grave: ‘La cour, disait le ministre, en agissant 
ainsi, nous rendra un véritable service’. Le digne magistrat ne lui répondit que ces mots: 
‘La cour rend des arrêts, et non des services’.”1

Ao exercício da judicatura não é suficiente, apenas, o desejo de acer-
tar, nem a cultura e a inteligência do julgador.

Para que o julgamento venha a ser reconhecido como uma obra de 
justiça, há que contar com a sua isenção e a sua imparcialidade, que é 
uma decorrência de uma formação especial de temperamento, ou seja, 
do caráter do juiz.

Ora, somente um temperamento sereno, equilibrado, liberto de pai-
xões, poderá configurar a Justiça humana a que todos almejamos.

Permito-me, aqui, recordar as palavras do notável Magistrado  Eliézer 
Rosa, em obra clássica, verbis:

“Só aquele que um dia Deus o chamou para a grandeza de ser juiz sabe o que é a vida 
do juiz. Só aquele que sofreu as angústias da vida de juiz sabe o quanto há de sofrimento na 
vida do juiz. Só aquele que rasgou seus pés nos espinhos da estrada da justiça sabe quanta 
dor se esconde no corpo e na alma do juiz.”2

A obediência espontânea a essas normas, no decorrer de sua profícua 
carreira de magistrado, assegurou ao eminente Desembargador Federal 
Amaury Chaves de Athayde o respeito de seus contemporâneos e juris-
dicionados.

1 BARRAU, Th. H. Morale pratique. Paris: Librairie Hachette, 1912. p. 189.
2  ROSA, Eliézer. A voz da toga. 3. ed. ABDR, 1999. p. 91.
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A morte veio encontrá-lo em plena atividade e a nós, seus colegas de 
Magistratura, deixou a indefinível sensação de vazio, que o passar do 
tempo adensa e aprofunda.

Temos a certeza de que na eternidade está gozando o nosso homena-
geado da felicidade sem limites de que era merecedor.

Muito obrigado.
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ACÓRDÃOS





DIREITO ADMINISTRATIVO E
DIREITO CIVIL
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001808-32.2013.4.04.7216/SC

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

Apelante: Fundação do Meio Ambiente do Estado de  
Santa Catarina – Fatma

Apelante: Ministério Público Federal
Apelante: Ravlen Indústria e Comércio de Quartzo Ltda.

Apelante: Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM
Apelante: Instituto Chico Mendes de Conservação da  

Biodiversidade – ICMBio
Apelados: Os mesmos

Apelada: União – Advocacia-Geral da União

EMENTA

Administrativo. Ambiental. Ação civil pública. Atividade de extra-
ção mineral de areia. Atividade de interesse social. Dunas de Imbituba. 
APP. Preliminares afastadas – ausência de ofensa aos princípios do 
contraditório, da ampla defesa ou da demanda. Direito de proteção ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. Cessação das atividades. 
Necessidade de recuperação ambiental – Prad. Indenização afastada.

1. Inexiste ampliação da causa de pedir ou do pedido, ou, ainda, 
ofensa ao contraditório e à ampla defesa, com a juntada de documentos 
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em sede recursal, considerando que eles trazem informações já conhe-
cidas pelas partes.

2. Considerando que a ação civil pública ambiental busca a inter-
dição ou a vedação da mineração no local, a decisão que determina a 
elaboração de estudo de impacto ambiental – EIA-Rima e o cancela-
mento da licença alcançada à empresa, até a definição acerca do mesmo 
relatório, não enseja decisão extra petita.

3. Não havendo qualquer determinação para a empresa acerca da 
qualidade da areia extraída, seja ela para fins de utilização na constru-
ção civil ou não, não se conhece do recurso no tocante a essa questão.

4. É inconteste que a atividade de exploração mineral desenvolvida 
pela empresa apelante se dá em área de preservação permanente – APP, 
sendo que vem sendo desenvolvida em dunas (Código Florestal/65, Có-
digo Florestal 2012, Resolução Conama 303/2002).

5. A atividade de extração de areia é de interesse social, e não de 
utilidade pública (Resolução 369/2006, Código Florestal 2012).

6. A intervenção e a supressão de vegetação em área de preservação 
permanente, em se tratando de dunas, somente poderá ocorrer em casos 
de utilidade pública (Código Florestal 2012, artigo 8º, parágrafo único).

7. Em se tratando de dunas providas originalmente de vegetação, se-
quer há possibilidade de intervenção para fins de utilidade pública, sen-
do possível para fins de atividades e empreendimentos turísticos sus-
tentáveis (Resolução 341/2002), situação que não se amolda ao caso.

8. As dunas móveis ou livres de Imbituba ou Ribanceira são margea-
das por dunas providas originalmente de vegetação, onde se inviabiliza 
a intervenção no caso dos autos. Verificado o exaurimento futuro das 
dunas e considerando que elas já contribuíram para o fim social e eco-
nômico empresarial, impõe-se prevalecer o direito ao meio ambiente e 
à preservação para as gerações futuras.

9. Rechaçada a tese de que a atividade desempenhada é de caráter 
sustentável e que sua paralisação acarretará prejuízo a toda a coletivida-
de, uma vez que a alegação não se sobrepõe ao direito também coletivo 
de proteção ao meio ambiente.

10. Determinada a cessação das atividades de extração de areia nas du-
nas de Imbituba/SC e a recuperação da área degradada pela empresa  -ré, 
mediante a implementação de Prad – plano de recuperação de área de-
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gradada –, sob a supervisão da Fatma/SC e do ICMBio – órgão gestor 
da APA da Baleia-Franca –, no prazo estipulado em 60 dias a contar da 
publicação do julgamento.

11. Afastada a condenação da empresa mineradora ao pagamento de 
indenização considerando que a realização da atividade de extração de 
areia quartzosa nas dunas de Imbituba, em um primeiro momento, ocor-
reu mediante licença de operação concedida pela Fatma/SC e, após, 
mediante autorização judicial deferida em sede de incidentes recursais.

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 una-
nimidade, decidiu afastar as preliminares alegadas pela empresa recor-
rente; conhecer em parte do recurso da Ravlen Indústria e Comércio de 
Quartzo Ltda., dando-lhe parcial provimento na parte conhecida para 
afastar a condenação em indenização; dar provimento ao apelo do ICM-
Bio, determinando a cessação das atividades de extração de areia nas 
dunas de Imbituba/SC; dar provimento ao apelo do MPF para determi-
nar à empresa-ré que proceda à elaboração e à execução de Prad no pra-
zo de 60 dias, a contar da publicação do acórdão; e negar provimento ao 
apelo do DNPM, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 22 de agosto de 2018.
Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Em 
2003, o MPF ajuizou ação civil pública perante a Subseção Judiciária 
de Tubarão visando ao embargo da mineração de areia das dunas de 
Imbituba, com dupla causa de pedir: a ilegalidade da explotação (dano 
ao meio ambiente) e a impropriedade da destinação da areia salinizada 
para a construção civil (dano ao consumidor). A iniciativa partiu de 
provocação popular consubstanciada em abaixo-assinado de centenas 
de habitantes da comunidade instando o parquet a que tomasse provi-
dências. Partiu, igualmente, de requerimento formulado pelo então go-
vernador do estado, Espiridião Amin, solicitando providências do MPF, 
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na defesa do interesse coletivo, juntando fotografias e vídeos de racha-
duras nos edifícios de Florianópolis, bem como laudo técnico atestando 
que a areia salinizada apresenta índice de cloreto 661,11% acima do 
permitido na construção civil. A ação foi dirigida contra a União Fe-
deral, por ser proprietária do minério cuja destinação atenta contra a 
segurança dos cidadãos, o DNPM, por ter concedido a outorga da mi-
neração em área ambientalmente proibida, a Fatma, por ter licenciado a 
operação em afronta à normatização do Conama, e a Mineração Lima 
Ltda., exploradora da atividade.

A afronta ambiental resultaria do desrespeito à Res. Conama nº 
302/02, que estabeleceu como sendo áreas de preservação permanente 
as situadas em dunas, tendo definido duna como “unidade geomorfo-
lógica de constituição predominantemente arenosa (...) produzida pela 
ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo 
estar recoberta, ou não, por vegetação” (arts. 2º, X, e 3º, XI). Referiu, 
ainda, que, no ano seguinte, foi editada a Res. Conama nº 341/03, me-
diante a qual foi excepcionada a vedação total de atividade em dunas, 
desde que se tratasse de atividade ou empreendimento turístico sus-
tentável, declarado de interesse social, mediante o preenchimento dos 
seguintes requisitos:

“Art. 2º Poderão ser declarados de interesse social, mediante procedimento admi-
nistrativo específico aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, atividades 
ou empreendimentos turísticos sustentáveis em dunas originalmente desprovidas de 
vegetação, atendidas as diretrizes, as condições e os procedimentos estabelecidos nesta 
resolução.

§ 1º A atividade ou empreendimento turístico sustentável, para serem declarados de 
interesse social, deverão obedecer aos seguintes requisitos:

I – ter abastecimento regular de água e recolhimento e/ou tratamento e/ou disposição 
adequada dos resíduos;

II – estar compatível com Plano Diretor do Município, adequado à legislação vigente;
III – não comprometer os atributos naturais essenciais da área, notadamente a paisagem, 

o equilíbrio hídrico e geológico e a biodiversidade;
IV – promover benefícios socioeconômicos diretos às populações locais, além de não 

causar impactos negativos a estas;
V – obter anuência prévia da União ou do município, quando couber;
VI – garantir o livre acesso à praia e aos corpos d’água;
VII – haver oitiva prévia das populações humanas potencialmente afetadas em audiência 

pública; e
VIII – ter preferencialmente acessos (pavimentos, passeios) com revestimentos que 

permitam a infiltração das águas pluviais.
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§ 2º As dunas desprovidas de vegetação somente poderão ser ocupadas com atividade 
ou empreendimento turístico sustentável em até vinte por cento de sua extensão, limitada 
a ocupação a dez por cento do campo de dunas, recobertas ou desprovidas de vegetação.

§ 3º A declaração de interesse social deverá ser emitida individualmente para cada ati-
vidade ou empreendimento turístico sustentável, informando-se ao Conselho Nacional do 
Meio Ambiente – Conama em até dez dias após a apreciação final pelo Conselho Estadual 
de Meio Ambiente, de que trata o caput deste artigo.”

Referiu que a Fatma licenciou a atividade extrativa, embora não se 
tratasse de empreendimento turístico e sem a necessidade de EIA/Rima. 
Aduziu, ainda, que, por se encontrar a extração em área de proteção 
ambiental federal – APA da Baleia-Franca –, a mineração estaria condi-
cionada a prévia avaliação federal, conforme exposto no art. 3º, III, do 
decreto presidencial de 14.09.2000, que a criou:

“Art. 3º Na Área de Proteção Ambiental da Baleia-Franca, ficam sujeitas à regulamen-
tação específica dos órgãos competentes as seguintes atividades, dentre outras:

(...)
III – a retirada de areia e material rochoso.
(...)
Art. 4º Na Área de Proteção Ambiental da Baleia-Franca, deverão ser adotadas medidas 

para recuperação de áreas degradadas, proteção da vegetação fixadora de dunas e melhoria 
das condições de disposições e tratamento de efluentes e lixo.

(...)
Art. 6º A Área de Proteção Ambiental da Baleia-Franca será administrada pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, que deverá 
tomar as medidas necessárias para sua proteção e gestão.”

No que respeita à proteção do consumidor, referiu que a Mineração 
Lima Ltda. teve sua permissão de extração de jazida de areia circunscrita 
à fundição, jamais à construção civil (Processo DNPM nº 815.341/87).

Em vistoria realizada pelo DNPM, em 1999, foi constatado, a partir 
de informações do próprio titular, que a areia estava sendo comerciali-
zada, além da fundição, para as indústrias de argamassa que utilizam o 
minério in natura diretamente na construção civil.

Feita recomendação de interdição ao DNPM, foi ela desconsiderada, 
razão pela qual foi solicitada a intervenção judicial.

O pedido foi de interdição da atividade, por ser realizada em área de 
preservação permanente e por ocasionar risco à coletividade pela inade-
quada destinação da lavra, reparação do dano ambiental e indenização 
do dano material suportado pelos consumidores das construções. Caso 
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não fosse acolhido o pedido de interdição, sucessivamente, pediu-se 
que a destinação à construção civil fosse comprovadamente atestada 
como segura por meio de estudos técnicos a serem homologados em 
juízo.

Em sua resposta, a Mineração Lima Ltda. asseverou ser licenciada 
havia 17 anos pelo DNPM e pela Fatma (agora, seriam 27 anos); a legis-
lação não proíbe a extração de areia de dunas, as quais o novo Cód. Flo-
restal não enquadra como área de preservação permanente, mas apenas 
a vegetação ciliar que as protege; a Resolução Conama nº 341 autoriza a 
utilização de até 20% de complexos dunários, enquanto menos de 0,3% 
das dunas de Imbituba são lavradas; de um total de 1.000 ha de dunas, 
está autorizada a lavrar 256,69 e, efetivamente, explora apenas 2 ha; ten-
do licença para venda de areia quartzosa, o destino dado ao minério pe-
los compradores não lhe diz respeito; o direito de eventuais prejudicados 
com as construções é disponível, e por isso inviável de ser defendido pelo 
parquet; laudos técnicos disponibilizados ao parquet atestam que a areia 
fica aquém dos parâmetros fixados pela ABNT para uso na construção 
civil (máximo de 26 partes de sal por milhão de areia quartzosa, enquanto 
o limite aceitável é de 246 partes/milhão); a licença de operação foi ou-
torgada pela primeira vez em 1987 e renovada em 2003, gerando direito 
subjetivo, oponível ao Ibama; o art. 33 da Lei nº 9.985/00 dispensa as 
APAs de prévia autorização à exploração de recursos naturais.

O DNPM, por sua vez, alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade 
passiva, pois, se as licenças foram concedidas irregularmente pelo ór-
gão estadual, não pode tal responsabilidade ser-lhe repassada. No mé-
rito, defendeu a legalidade do procedimento que resultou na outorga 
de concessão para lavrar areia de fundição; carecer-lhe atribuição para 
fiscalizar a destinação do produto da lavra, propriedade do concessioná-
rio; ser inaplicável a analogia da concessão pública de lavra com a ideia 
de fornecimento de produto ou serviços, previsto no CDC; a inexistên-
cia de impedimento para que a areia de fundição seja utilizada também 
na construção civil, em razão de o teor de cloreto estar bem abaixo dos 
limites máximos permitidos pelas normas técnicas; e a responsabilida-
de exclusiva do poluidor-pagador quanto à reparação ambiental.

Contestou, também, a Fatma, pretendendo, em preliminar, ou a sua 
exclusão da lide, por ser parte passiva ilegítima, ou a sua migração para o 
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polo ativo. No mérito, referiu que o licenciamento se deu antes de vigorar 
a Res. Conama nº 303/02. Com a sua vigência, a licença foi suspensa, em 
razão de a mineração estar sendo feita em APP. Entretanto, a mineradora 
retomou a atividade, por força de decisão judicial, em sede mandamen-
tal, proferida pela Vara da Fazenda Pública de Florianópolis, em razão 
do ferimento do princípio da ampla defesa, sem que houvesse qualquer 
discussão sobre o aspecto ambiental. Assim, concorda com o pedido do 
MPF, no sentido de ser suspensa a atividade minerária em APP.

Em seguimento, contestou a União Federal, reiterando a legalidade 
da outorga da lavra e dizendo ser da responsabilidade do órgão estadual 
o licenciamento da atividade.

Estabilizada a lide, em maio de 2004, a pedido do juízo, o Ibama jun-
tou aos autos “Relatório de Vistoria Técnica – APA da Baleia-Franca”. Tal 
relatório informou que “a extração de areia está sendo feita em sua grande 
maioria dentro dos limites determinados pelo DNPM, exceto em um ponto, 
onde foram observadas marcas de mineração em um cômoro das referidas 
dunas”; “toda a área de mineração é caracterizada como APP, uma vez que 
se trata de ambiente de dunas ativas, formação geológica protegida pelo art. 
3º, XI, da Res. Conama nº 303/2002, sendo que, em alguns pontos, pode-se 
observar vegetação fixadora de dunas na área de mineração”, o que im-
plicaria afronta ao Código Florestal; “não foram observadas atividades de 
recuperação de área degradada ou a existência de Prad”, havendo, porém, 
recuperação em parte de área degradada pela anterior mineradora, por meio 
de reflorestamento “com espécies vegetais exóticas (pinus e eucaliptos), 
o que não caracteriza uma recuperação ambiental da área, uma vez que o 
ambiente não está sendo reconstituído de forma semelhante a seu ambiente 
natural”; “está sendo utilizada argila pelo empreendedor, retirada de jazida 
inferior à jazida de areia, para a impermeabilização do caminho realizado 
pelos caminhões de areia, sendo que tal recurso mineral não está incluído 
na licença ambiental do empreendedor”.

Em face de tal vistoria, em junho de 2004 foi deferida liminar, de-
terminando a interdição da mineração, a qual foi revertida, em sede de 
agravo, perante este Regional, como segue:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXTRAÇÃO DE AREIA. ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AREIA SALINIZADA IMPRÓPRIA À CONS-
TRUÇÃO CIVIL. LIMINAR – PRESSUPOSTOS.
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Indefere-se o pedido de antecipação de tutela, em ação civil pública visando a óbice à 
continuidade de extração de areia, quando a prova de que a atividade objurgada desenvolve-se 
em área de preservação permanente é realizada sem a observância do contraditório, e quando 
a afirmação inicial de impropriedade do objeto da lavra resta infirmada por declaração do 
próprio Departamento Nacional de Produção Mineral.” (AI 2004.04.01.030660-7, 4ª T., 
rel. Des. Amaury Athayde, 22.05.2005)

Determinada a realização de perícia em março de 2005, o laudo ape-
nas foi produzido em maio de 2011.

Foram produzidas alegações finais, e os autos seguiram para senten-
ça de parcial procedência, proferida em dezembro de 2011, nos seguin-
tes termos:

“Ante o exposto, afasto as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PRO-
CEDENTES os pedidos para:

1 – Determinar a interdição da atividade da empresa-ré, na forma como vem sendo exe-
cutada, ante o descompasso com as regras ambientais vigentes, condenando-a a obrigação de 
não fazer qualquer atividade de mineração no local dos fatos, nos termos da fundamentação;

2 – Condenar a ré Fatma a cancelar licenças ambientais de operação em nome da em-
presa-ré Ravlen Indústria e Comércio de Quartzo Ltda. ou Mineradora Lima, referentes ao 
local dos fatos, bem como a não expedir qualquer nova licença ambiental sem a expressa 
exigência de EIA/Rima e a exigir necessariamente que, no Estudo de Impacto Ambiental, 
apresentem sistemas de monitoramentos ambientais na empresa, expressamente definidos 
como a) monitoramento da qualidade do aquífero freático por meio da instalação de poços 
de monitoramento (piezométricos), tanto na unidade de beneficiamento como na frente de 
lavra; b) monitoramento topográfico para controle do avanço da lavra e do deslocamento 
das dunas; c) monitoramento das emissões atmosféricas; d) controle sistemático de cloretos 
na areia;

3 – Condenar a empresa-ré ao pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), devi-
damente atualizados pelo IPCA-E, até o efetivo pagamento, a título de indenização pelos 
danos causados, nos termos da fundamentação;

4 – Condenar o DNPM a observar a exigência de manifestação prévia pelo ICMBio (ou 
qualquer órgão federal que venha sucedê-lo na administração da APA da Baleia-Franca) à 
promovida pelo órgão estadual, quando da concessão de lavras, além da deferida pelo órgão 
estadual, tudo nos termos da fundamentação.”

Em maio, o MPF deu conhecimento ao juízo de que a empresa não 
havia cessado suas atividades, malgrado o comando judicial, conforme 
informação recebida do Ministério Público de Santa Catarina, a partir 
de denúncias de moradores do local dando conta da retirada de 30 a 40 
carretas diárias (E2, PET 181, p. 4).

Em abril, a Fatma informou o juízo do cancelamento da LAO nº 
5.650/2011 (E2, OFICIO 182, p. 1), conforme oficiado à mineradora 
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(E2, OFICIO 182, p. 2). Em junho, o ICMBio-APA da Baleia-Fran-
ca igualmente informou que, após a realização de vistoria, a empresa 
continuava “em plena atividade com os trabalhos de extração e bene-
ficiamento de areia, com grande movimentação de entrada e saída de 
caminhões” (OF 183, p. 2). No mesmo mês, essa autoridade oficiou 
à mineradora, informando haver cancelado a anuência concedida pela 
APA em 2002, por estarem em desacordo com as normas legais vigen-
tes e por causarem dano ambiental a áreas protegidas (OF 184, p. 3). 
Em julho de 2012, em sede de agravo, o eg. TRF antecipou em parte 
os efeitos da pretensão recursal, autorizando a continuação da atividade 
até o julgamento da apelação, mediante a tomada de algumas providên-
cias por parte da mineradora.

Em grau de apelação, o MPF pediu que fosse incluída na condena-
ção, cumulativamente à obrigação de indenizar, a implementação de 
Projeto de Recuperação da Área Degrada, sob a supervisão da Fatma e 
com a anuência do ICMBio-APA da Baleia-Franca, visando ao retorno 
da área ao status quo ante.

Apelou igualmente a mineradora, agora já sob novo nome comer-
cial, Ravlen Ind. e Com. de Quartzo Ltda., alegando: a) a nulidade da 
sentença, por ter concedido além do pedido; b) a nulidade da sentença, 
por cerceamento de defesa; c) a nulidade do processo, em razão do in-
deferimento do pedido de audiência de conciliação; d) a possibilidade 
do uso de areia de praia na construção civil; e) a anuência do órgão 
gestor da APA da Baleia-Franca; f) a desnecessidade de EIA/Rima; g) 
a possibilidade de extração de areia em APP por tratar-se de atividade 
de interesse social e de caráter sustentável; h) o exercício da atividade 
há mais de 20 (vinte) anos, sendo a sua paralisação prejudicial a toda a 
coletividade; i) a não aplicação do princípio da precaução; j) a impossi-
bilidade de condenação em pecúnia, ausente pedido indenizatório.

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio também recorreu. Em síntese, refere: a) interesse jurídico para 
recorrer; b) competência legal do órgão como fiscalizador; c) compe-
tência legal como órgão autorizador prévio ao licenciamento (Lei nº 
9.985/00, artigo 36, parágrafo terceiro); d) extração de areia na APA da 
Baleia-Franca – necessidade de regulamentação específica; e) no mé-
rito, interrupção total e definitiva da atividade mineradora em área de 
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preservação permanente (proteção legal das dunas); f) condenação da 
empresa-ré à recuperação integral do meio ambiente degradado em ra-
zão da atividade minerária, com a apresentação de Prad – projeto de re-
cuperação ambiental – ao órgão responsável pela preservação da APA.

Distribuído o feito a esta Corte, foi ofertado parecer ministerial com 
a juntada de relatório de vistoria em 2013 e informação técnica pelo 
ICMBio. Na oportunidade, o órgão ministerial opinou pelo desprovi-
mento do recurso do DNPM e da empresa-ré e pelo provimento do re-
curso do ICMBio e do MPF. O relatório foi conclusivo no sentido de 
que, em caso de continuidade da mineração, ocorreria o exaurimento 
das dunas em 12 anos (evento 5).

Intimadas as partes, a Ravlen deduziu razões pelo desentranhamento 
dos documentos juntados pelo MPF; ofensa ao artigo 264, parágrafo 
único, do CPC (indevida modificação do pedido e da causa de pedir); 
ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório; ofensa à coisa 
julgada (decisão proferida em sede de agravo de instrumento deferindo 
a manutenção da atividade até julgamento da apelação mediante con-
dicionantes – processo 5001808-32.2013.404.7216 – evento 2, pet205-
206); necessidade de remessa dos autos à conciliação. Ainda, sustentou 
a regularidade da atividade e a inexistência de poluição atmosférica e 
das águas subterrâneas; quanto à vida útil das dunas, referiu o tempo de 
100 anos – em caso de exploração de 10.000,00 m³ mensais, segundo 
plano de aproveitamento econômico da atividade – e de 160 anos – no 
caso de explotação como ocorre, ou seja, 5.000,00 m3; impugnou o re-
latório apresentado com base em imagens de satélites; e expôs que ati-
vidade de mineração não tem alternativa locacional e que a Resolução 
do Conama 369/06 e o novo Código Florestal permitem a atividade em 
questão. Seguindo, alegou que os autos de infração lavrados pelo ICM-
Bio em face de mineração fora do polígono são objeto de mandado de 
segurança (5001220-59.2012.404.7216/SC) e que não há necessidade 
de anuência pelo órgão gestor, na medida em que não se trata de ativida-
de a ser realizada mediante elaboração de EIA/Rima, bastando Estudo 
Ambiental Simplificado (EAS), já que se trata de lavra a céu aberto a 
quantidade máxima de 60.000,00 m³ ao ano. Postulou a aplicação de 
pena de litigância de má-fé ao ICMBio e a produção de prova em se-
gundo grau (evento 23).
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Proferida decisão indeferindo na oportunidade a remessa à conciliação e 
postergando os demais pleitos para o julgamento pelo colegiado (evento 25).

Ainda assim, após sucessivos pleitos, o feito foi encaminhado ao 
Sistema de Conciliação, tendo restado inexistosa a tentativa.

É o relatório.

VOTO

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

1. Dos documentos juntados em grau recursal – informações pelo 
ICMBio e vistoria pelo MPF – alegação de ofensa aos princípios 
constitucionais da ampla defesa e do contraditório – ofensa ao  

artigo 264 do CPC/1973

Cumpre referir que, instado a manifestar-me sobre a juntada dos do-
cumentos pelo MPF, assim o fiz (evento 25):

“O petitório apresentado por RAVLEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE QUARTZO 
LTDA. pretende, em síntese: o desentranhamento das petições e dos documentos juntados 
nos eventos 5, 6 e 16; a realização da audiência conciliatória; o reconhecimento da total 
improcedência das manifestações do MPF e do ICMBio; alternativamente, que seja oportu-
nizada a produção de provas, em especial, a apresentação de documentos e prova pericial; 
a condenação do ICMBio em litigância de má-fé.

Em relação ao pedido de tentativa de conciliação, entendo que a tentativa já restou frus-
trada em mais de uma oportunidade e que, pelo que se depreende dos autos, não há consenso 
em relação à continuidade da atividade de lavra, uma vez que, enquanto a empresa pretende 
realizar o estudo de impacto ambiental mantendo a atuação no local, o autor entende que a 
atividade deve aguardar a finalização do EIA/Rima. Sendo assim, conquanto a conciliação 
entre as partes deva ser uma forma estimulada pelo julgador, tenho que, no caso dos autos, 
uma nova tentativa parece que apenas postergará a solução da demanda.

Friso que o indeferimento do pleito da parte-ré não impede que este relator venha a 
reapreciar a possibilidade de conciliação caso venha o próprio autor ou as partes conjunta-
mente manifestar e demonstrar efetiva viabilidade de consenso.

Abstenho-me de perquirir, por ora, acerca da alegação de que a causa de pedir foi alte-
rada; de que é necessário o desentranhamento dos documentos juntados aos autos; de que 
se faz necessária dilação probatória em segundo grau para debater os documentos trazidos.

Considero que a parte-ré tem acesso aos documentos juntados pelas partes adversas 
e em relação a eles pode manifestar-se, já os tendo inclusive rechaçado no petitório ora 
analisado; no entanto, se os mesmos documentos serão ou não levados em consideração no 
julgamento da apelação ou, ainda, se haverá necessidade de reabertura de dilação probatória, 
caberá ao colegiado definir.

Assim também é a conclusão acerca do pedido de condenação do ICMBio nas penas 
de litigância de má-fé.
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Sendo assim, indefiro o pedido de realização de audiência de conciliação e manifesto 
que os demais pleitos serão apreciados no julgamento do recurso.

Após intimação da presente decisão, anote-se a preferência para inclusão em pauta de 
julgamento.

Intimem-se.”

Agora em sede de julgamento perante o colegiado, entendo pela des-
necessidade de desentranhamento dos documentos juntados na oportu-
nidade, na medida em que não trazem questões novas para a demanda. 
Sendo assim, tenho que eles não encerram inovação de pedido e/ou cau-
sa de pedir, tampouco acarretam cerceamento de defesa e contraditório 
em relação aos pontos neles lançados.

É válido frisar que a questão da vida útil das dunas já era objeto 
inclusive do Relatório de Diagnóstico Ambiental elaborado em 2002, 
apresentado pela própria empresa para fins de concessão de licença.

O fundamento serve a afastar a alegada ofensa ao artigo 264, pará-
grafo único (CPC/1973), na medida em que a inicial contempla a para-
lisação da atividade na duna por ofensa à legislação de regência. Ques-
tões que se relacionam ao pedido de interdição da atividade em razão 
da degradação ambiental alegada na inicial não ofendem o princípio 
da demanda e da vinculação ao pedido, até porque se trata de atividade 
que vem sendo desempenhada dia a dia e a situação fática local não se 
estagna no tempo. Engessar a presente ação civil pública ao momento 
de seu ajuizamento, sem a possibilidade de se colacionar aos autos os 
acontecimentos fáticos ocorridos durante seu andamento, pode acabar 
comprometendo o fim principal ao qual se destina a ACP, qual seja, a 
proteção ao meio ambiente e a cessação de danos. O cerne da discussão 
é a possibilidade ou não da atividade de mineração no local objeto dos 
autos. Demonstração efetiva desse entendimento foram as condicionan-
tes lançadas para fins de concessão de efeito suspensivo à apelação da 
empresa Ravlen e continuidade da atividade até enfrentamento pelo co-
legiado. O norte segue sendo a proteção ao meio ambiente, sempre al-
cançando às partes o direito à ampla defesa e ao contraditório, situação 
que se tem bem presente no processamento da demanda.

Ainda, a questão sobre os autos de infração lavrados pelo Ibama, em 
razão de exploração além do polígono licenciado, diz com matéria a ser 
tratada em processo específico. No entanto, tratando-se de documento 
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público e de conhecimento pleno por parte da empresa – tanto que ques-
tionado judicialmente –, em nada ofende os princípios constitucionais 
do devido processo legal.

Por fim, ainda cumpre firmar entendimento deste relator pela des-
necessidade de conversão do feito em diligência para produção de pro-
vas. O ajuizamento do feito há quinze anos e as sucessivas tentativas 
de conciliação entre as partes, bem ainda a juntada de manifestações 
acerca das teses defendidas por cada um dos litigantes, mostram-se 
suficientes ao julgamento da causa. Em nada contribuiria nova parali-
sação processual, consabido que as partes já tiveram bastante tempo e 
oportunidade para debater a lide.

2. Apelo da Ravlen

Sentença extra petita
A apelante alega que o MPF fez pedidos novos em sede de alegações 

finais, quais sejam, a interdição das atividades de mineração até a apro-
vação de EIA/Rima pelos órgãos ambientais e a condenação da Fatma 
e do DNPM na obrigação de cancelamento da LAO e da autorização de 
lavra.

Ora, o pedido inicial pede a condenação da apelante na “obrigação 
de não fazer, interditando/vedando a mineração em definitivo, uma vez 
que incidente em área de preservação permanente”, sendo que a causa 
de pedir seria exatamente a ilegalidade da licença ambiental e da auto-
rização de lavra. Em outras palavras, o cancelamento de tais licenças 
constitui decorrência lógica do pedido, dentro dos limites em que foi 
proposta a lide (art. 126, CPC), razão pela qual improcede a alegação 
de nulidade.

Tampouco procede a alegação quanto ao pedido de elaboração de 
EIA-Rima, na medida em que ele se identifica como menos restritivo 
ao cancelamento/paralisação da atividade mineradora.

Cerceamento de defesa
Segundo a apelante, seu direito de defesa teria sido cerceado por 

dois motivos. Primeiro, porque o pedido que fundamentou a condena-
ção à apresentação de EIA/Rima somente foi formulado em alegações 
finais, tolhendo-lhe a produção de provas nesse sentido, tanto que só foi 
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possível juntar diagnóstico ambiental com a presente apelação. Segun-
do, o juízo determinou a paralisação da atividade em função de perigo 
potencial no uso de areia para a construção civil em razão da presença 
de carbonato de cálcio, ao passo que a inconformidade do parquet, na 
inicial, dizia respeito apenas à presença de cloretos (sais).

Quanto ao primeiro aspecto, repete-se que a necessidade de apre-
sentação de EIA/Rima como condição prévia de concessão de licença 
ambiental e autorização de lavra constitui decorrência lógica do pedido 
inicial, não havendo qualquer surpresa a ser invocada pela apelante. 
Ao depois, a solicitação de diagnóstico ambiental, feita anteriormente 
ao ajuizamento da ação (2002), não supre a realização de EIA/Rima, a 
ser devidamente chancelado pelos órgãos ambientais, conforme deter-
minado pela sentença, que deverá abordar especificamente os fatos de-
nunciados na ação ambiental. Ademais, a apelante, no correr destes dez 
anos de processo, tem demonstrado exaustiva e eficiente defesa, tendo 
conseguido, com sucesso, revogar em duas oportunidades a determina-
ção judicial de embargo das atividades, na liminar concedida initio litis 
e mesmo após a prolação da sentença de procedência.

Quanto ao segundo aspecto, não houve determinação de paralisação 
da comercialização da areia para a construção civil, conforme alegado 
pela apelante. A paralisação da atividade extrativa deu-se em razão da 
questão ambiental exclusivamente. O que a sentença determinou foi 
que a Fatma observe recomendações técnicas, relativas aos teores de 
carbonato de cálcio, quando da outorga de licenças futuras. Mesmo que 
assim não fosse, o parquet alegou, na inicial, a impropriedade do uso de 
areia de praia para fins de construção civil, em razão do elevado teor de 
cloreto de sódio. Ora, se a análise pericial detectou perigo na presença 
de outro elemento (carbonato de cálcio), a alegação de impropriedade 
subsiste, estando dentro dos limites da lide e inexistindo cerceamento 
de defesa, pois não poderia o parquet antever questão de ordem técni-
ca somente detectável por meio de exame pericial. Por essas razões, 
também não se sustenta a alegação de cerceamento no tocante a essa 
questão.

Audiência conciliatória
Insurge-se a apelante contra o fato de o mm. juízo ter sentenciado o 

feito sem atender ao seu pedido de realização de audiência de concilia-
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ção, formulado em alegações finais. Sucede que, conforme reconhecido 
pela própria apelante, o apelado já havia previamente manifestado seu 
desacordo, razão pela qual tal providência restaria inútil. Já anterior-
mente, em 2005, a apelante solicitara a realização de audiência para que 
fosse entabulado termo de ajustamento de conduta (E2, PET 64, p. 1), 
sem sucesso. Assim, nada há a sanar quanto ao andamento do processo.

Ademais, cumpre frisar ainda que este relator, em sede recursal, em 
mais de uma oportunidade direcionou o feito para a conciliação e, mes-
mo assim, as partes não chegaram a qualquer acordo. A questão resta 
superada, portanto.

Uso da areia na construção civil
Segundo a pretensão inicial, a areia de praia seria imprópria à uti-

lização para a construção civil, devido à presença de cloreto de sódio, 
representando risco à segurança das construções, atentando, assim, 
contra os interesses dos consumidores. Ademais, a autorização de lavra 
concedida à apelante seria expressa quanto à destinação a ser dada ao 
minério: “jazida de areia para fundição”. A iniciativa ministerial origi-
nou-se de pedido formulado pelo então Governador do Estado Espiri-
dião Amin pleiteando providências na defesa do interesse coletivo, em 
razão de farto material em que são constatadas rachaduras nos rebocos 
de edifícios localizados em Florianópolis.

Indagado se a areia extraída das dunas possui salinização em grau 
superior ao estabelecido em norma técnica ou na legislação ambiental, 
de forma a inviabilizá-la para uso na construção civil, o perito infor-
mou inexistir norma brasileira prevendo um limite máximo de íons de 
cloreto para todos os constituintes do concreto, sendo que a NBR 6118 
refere-se ao limite máximo de 500 mg/l de íons de cloro para água des-
tinada ao amassamento do concreto. A título de exemplo, disse que na 
França o teor global de íons de cloro de todos os constituintes do con-
creto não deve exceder a 1% da massa do cimento para argamassas e 
concretos não armados, 0,65% da massa do cimento de concretos arma-
dos e 0% para concretos protendidos. Afirmou, ainda, no que interessa 
ao processo, que o resultado das análises de amostras de areia extraída 
das frentes de lavra determinou valores menores que 0,01% ou não de-
tectáveis. Informou que os sais da água do mar nocivos para o concreto 
são os cloretos e os sulfatos.
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Quanto aos sulfatos, a norma francesa indica que o teor de enxofre 
total deve ser inferior a 0,4% da massa dos granulados, e os sulfatos 
presentes na água do mar apresentam concentrações demasiado bai-
xas para serem responsáveis por um teor de enxofre de 0,4%, ou seja, 
sete vezes inferior a tal índice, o que torna negligenciável a quantidade 
de sulfatos presentes nos granulados marinhos. Em arremate, afirmou 
que foram realizadas análises de teor de sulfato nas areias prospectadas 
em Imbituba, cujos resultados foram todos inferiores a 10 ppm. Assim, 
visto que não foi encontrada na biografia nacional nenhuma referência 
a teores máximos de sulfatos nos agregados, caso sejam considerados 
os prescritos pela norma francesa, os valores encontrados são bastante 
irrisórios.

Quanto aos cloretos, igualmente não há norma brasileira prevendo 
um limite máximo em íons de cloreto para todos os constituintes do 
concreto, referindo-se a NBR 6118 ao limite máximo de 500 mg/l de 
íons de cloro para a água destinada ao amassamento do concreto. Con-
forme a norma francesa, o teor global de íons de cloro não deve exceder 
a 1% da massa do cimento para argamassas e concretos não armados, 
0,65% para concretos armados e 0% para concretos protendidos. Em 
uma hipótese extrema de utilização da água do mar com salinidade má-
xima (37%) e um teor em água de retenção de 21%, obter-se-ia um 
teor de íons de cloro de 1,28% da massa do cimento, ou seja, um valor 
superior ao admissível, razão pela qual o perito referiu a conveniência 
de serem tais dados melhor analisados, embora inexista normalização 
nacional para limites de íons de cloro para os agregados. De qualquer 
forma, informou que mais de 90% das areias analisadas podem ser clas-
sificadas como não salinas, por não conterem cloretos ou íons de cloro, 
“sendo utilizáveis para a fabricação de qualquer tipo de concreto, arma-
do ou não” (fl. 637).

Por último, no que respeita ao carbonato de cálcio (CaCO3), afirmou 
que “sua presença pode vir a inviabilizar sua exploração [da areia para 
construção civil], sendo recomendado um estudo mais aprofundado 
quanto a esta questão” (fl. 637).

O perito visitou quatro edifícios identificados nas fotografias enca-
minhadas ao MPF e em nenhum deles foi relatada ação movida pelos 
condomínios contra a construtora em razão de danos estruturais causa-
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dos pelo uso de areia “salinizada”, sendo que todos possuem mais de 
30 anos de edificação. Da mesma forma, dirigiu-se ao Crea/SC, onde o 
encarregado do departamento jurídico informou desconhecer qualquer 
ação judicial relativa a danos em edificações que envolvam o uso de 
areias “salinizadas”.

No particular, a r. sentença entendeu que, “no que tange à utilização da 
areia extraída para fins de construção civil, impõe-se observar que, mui-
to embora não comprovado o dano aos consumidores que se utilizaram 
da areia extraída pela ré para tais fins, é certo que existe, sim, potencial 
perigo na sua utilização, conforme constatado pela perícia judicial”, pois 
“o mineral extraído das dunas de Ibiraquera/SC não representa risco à uti-
lização em construção civil em razão da salinidade, inferior a 90%, mas 
poderá representar em razão da presença de CaCO3 (carbonato de cálcio), 
inexistindo qualquer tipo de análise do teor deste”.

No ponto, pois, a determinação contida no decisum não me parece 
suficiente para sustentar interesse recursal por parte da empresa Ravlen. 
A indicação de recomendações técnicas a serem observadas deu-se para 
o órgão licenciador – Fatma –, conforme se verifica: “recomendações 
técnicas deverão ser observadas pelos órgãos ambientais, especialmen-
te a Fatma, na eventual concessão de licenças futuras, até mesmo para 
assegurar a possibilidade de utilização do minério para fins de constru-
ção civil”. E não se verifica nos autos recurso da fundação em qualquer 
sentido.

Não conheço do recurso no ponto.

3. Apelação do ICMBio – conhecimento

Considerando que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio-
diversidade é autarquia federal – órgão gestor da APA da Baleia-Franca –,  
remanesce interesse jurídico recursal. De aí, firma-se o conhecimento do 
recurso interposto.

4. Mérito

Verificando-se que a discussão acerca da possibilidade ou não da 
atividade de lavra mineral (argila) nas dunas é matéria trazida em sede 
recursal de todos os recorrentes, passo a apreciar a questão de forma 
conjunta.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018116

Da licença existente nos autos e das sucessivas renovações pelo órgão 
licenciador – da possibilidade ou não de extração mineral no local (dunas 
de Imbituba/SC) – da anuência do órgão gestor da APA da Baleia-Franca 
para fins de concessão de eventual licença – da necessidade ou não de 
elaboração de estudo de impacto ambiental em caso de continuidade da 
atividade de lavra – do dever de indenizar/recuperar

A guia de utilização data de 1998 (processo DNPM 815.341/1987). 
Segundo a Fatma,
“as licenças de operação iniciaram-se em 1996. Consoante a defesa do órgão licenciador, 
trata-se de licença concedida antes de vigorar a Resolução 303 do Conama. (...) quando 
da última renovação, a exemplo do que vinha realizando nos últimos anos, o técnico da 
coordenadoria responsável pela expedição do licenciamento, ainda pouco familiarizado 
com as determinações contidas naquela nova Resolução 303 do Conama, inadvertidamente 
entendeu de conceder a renovação (...) tratou de suspender a renovação.”

O ato de suspensão foi atacado via mandado de segurança (nº 
023.03.373843-5), tendo sido restabelecida a vigência da LAO até que 
se observasse o devido processo legal. Conforme já lançado no relató-
rio, a empresa mantém-se em atividade em razão de recursos interpos-
tos de decisões proferidas na origem.

Insurge-se a apelante contra a alegação de irregularidade da licença 
ambiental e da autorização de lavra de areia em razão de não terem sido 
precedidas de anuência prévia do órgão gestor da respectiva APA.

Verifica-se que, efetivamente, em agosto de 2003, a chefe da APA da 
Baleia-Franca, ao opinar sobre a anuência de licença expedida pela Fat-
ma, emitiu parecer favorável à validade das licenças ambientais expe-
didas pelo órgão estadual, “salientando a obrigatoriedade da anuência 
do Ibama, até a conclusão do plano de manejo, que virá regulamentar 
essa e outras atividades, a fim de que possamos construir caminhos que 
garantam a sustentabilidade” (fl. 36). Para tanto, esclareceu que “o pla-
no de gestão ainda se encontra em andamento e, de fato, servirá para 
regulamentar todas as atividades exigidas pelo decreto de criação [da 
APA]”.

Entretanto, em junho de 2012, foi oficiado à apelante, informando o 
cancelamento da anuência que havia sido manifestada em 2002, após 
análise da situação da lavra em questão, por estar em desacordo com as 
normas legais vigentes e por causar dano ambiental a áreas protegidas. 
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Na oportunidade, já se encontrava criado o ICMBio (órgão de gestão 
e com poder de polícia para a proteção das unidades de conservação 
instituídas pela União, in casu APA da Baleia-Franca – decreto de 14 de 
setembro de 2000, s/nº).

No decreto de criação da APA da Baleia-Franca, há expressa previ-
são no sentido de que:

“Art. 3º Na Área de Proteção Ambiental da Baleia-Franca, ficam sujeitas à regulamen-
tação específica dos órgãos competentes as seguintes atividades, dentre outras:

(...)
III – a retirada de areia e material rochoso;
(...)
X – a implantação ou execução de qualquer atividade potencialmente degradadora do 

ambiente;”

Sendo assim, o fato de o órgão gestor da unidade de conservação 
ter, posteriormente, oferecido manifestação contrária à atividade mine-
radora no interior da APA parece ser factível diante da necessidade de 
proteção ambiental e da inexistência de direito adquirido à degradação 
ambiental.

Quanto ao local onde se encontra o polígono de extração mineral 
– dunas de Imbituba/SC –, é importante tecer algumas considera-
ções.

É inconteste que a atividade de explotação mineral desenvolvida 
pela empresa apelante se dá em área de preservação permanente.

Já o vetusto Decreto nº 23.793/34, instituidor do primeiro Código 
Florestal e precursor da legislação ambiental no Brasil, prescrevia:

“Art. 3º As florestas classificam-se em:
a) protetoras;
(...)
Art. 4º São consideradas florestas protetoras as que, por sua localização, servirem con-

junta ou separadamente para qualquer dos fins seguintes:
(...)
c) fixar dunas;
(...)
Art. 8º Consideram-se de conservação perene, e são inalienáveis, (...) as florestas pro-

tetoras e as remanescentes.”

O Código Florestal que se seguiu (Lei nº 4.771/65) assim estatuiu 
quanto às áreas de preservação permanente e às hipóteses de interven-
ção ou supressão de vegetação:
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“Art. 1º (...)
§ 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por:
(...)
II – área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta 

lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

(...)
Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta lei, as florestas 

e as demais formas de vegetação natural situadas:
(...)
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues.”

E o novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), por sua vez:
“Art. 3º Para os efeitos desta lei, entende-se por:
(...)
II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta ou não por ve-

getação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger 
o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

(...)
XVI – restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alonga-

da, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades 
que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, 
cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, 
estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado;

(...)
Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 

para os efeitos desta lei:
(...)
VI – as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
(...)”

Na regulamentação infralegal, temos:

Res. Conama nº 303/2002:
“Art. 1º Constitui objeto da presente resolução o estabelecimento de parâmetros, defi-

nições e limites referentes às Áreas de Preservação Permanente.
Art. 2º Para os efeitos desta resolução, são adotadas as seguintes definições:
(...)
X – duna: unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com aparência 

de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do 
continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação;

(...)
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
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IX – nas restingas:
(...)
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função 

fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;
(...)
XI – em duna.”

Há quem entenda que não são as dunas em si que impõem a preser-
vação permanente, mas apenas as dunas fixadas por vegetação (dunas 
vegetadas). A referência seria em face de tratar-se de dunas móveis (du-
nas livres), sem vegetação. No entanto, a alegação não se sustenta.

A própria Lei Orgânica do Município de Imbituba/SC estabelece em 
seu artigo 195, § 1º, que: “Áreas de preservação permanentes são aque-
las necessárias à preservação de recursos e das paisagens naturais e à 
salvaguarda do equilíbrio ecológico, compreendendo: (...) III – dunas 
móveis, fixas e semifixas; (...)”.

Frise-se que a Resolução nº 303/02 do Conama foi recepcionada pelo 
novo Código Florestal, já que a proteção à área de restinga e dunas é 
semelhante nas Leis nº 4.771/65 e nº 12.651/12, conforme reconhecido 
pelo Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira no voto condutor do 
julgamento da Apelação Cível nº 5003513-54.2015.404.7100 (TRF4, 
Terceira Turma, juntado aos autos em 05.11.15).

Como já decidiu o STJ, não é apenas a vegetação fixadora de dunas 
que merece proteção ambiental, interpretação essa que se coaduna ao 
conceito legal de APP, como área, coberta ou não por vegetação, com 
função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e o solo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA 
AOS ARTS. 128, 131, 458, INC. II, 515, 516 E 535 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
AGRAVO RETIDO. PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284/STF. LOTEAMENTO 
IRREGULAR. AUSÊNCIA DE LICENÇA. CONSTRUÇÃO SOBRE DUNAS. DANO 
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. [...] 5. Não prospera a alegação de 
que apenas a vegetação fixadora de dunas merece proteção ambiental. A vegetação deve 
ser resguardada também, pois esta, evidentemente, tem a função de proteger as dunas. 
No entanto, o bem maior tratado aqui é a proteção ambiental que deve ser dada às dunas, 
como escopo final, as quais, portanto, estão englobadas no objetivo de proteção da norma. 
Precedentes. [...]” (REsp 1.069.155/SC, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, julgado em 07.12.2010, DJe 03.02.2011)

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AÇÃO CIVIL PÚ-
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BLICA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM MATÉRIA AMBIENTAL 
E URBANÍSTICA. LOTEAMENTO IRREGULAR POR AUSÊNCIA DE LICENÇA E 
POR ENCONTRAR-SE SOBRE DUNAS. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. [...] 4. 
Loteamento sem registro e projetado sobre dunas, o que caracteriza violação frontal da 
legislação urbanística e ambiental. [...]” (AgRg no Ag 928.652/RS, rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.02.2008, DJe 13.11.2009)

“MEIO AMBIENTE. Patrimônio cultural. Destruição de dunas em sítios arqueológicos. 
Responsabilidade civil. Indenização. O autor da destruição de dunas que encobriam sítios 
arqueológicos deve indenizar pelos prejuízos causados ao meio ambiente, especificamente ao 
meio ambiente natural (dunas) e ao meio ambiente cultural (jazidas arqueológicas com cerâmica 
indígena da Fase Vieira). Recurso conhecido em parte e provido.” (REsp 115.599/RS, rel. 
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 27.06.2002, DJ 02.09.2002, p. 192)

Também este colegiado já concluiu:
“ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. ÁREA ENQUADRADA COMO DE 

PRESERVAÇÃO PERMANENTE. [...] É legal a previsão do art. 3º, IX, a, da Resolução 
Conama 303/2002, porquanto inserida no poder regulamentar do órgão e adequada ao 
sistema de proteção ao meio ambiente, devendo ser interpretada em sintonia com a legis-
lação que lhe dá amparo. Remessa oficial provida, apelo do Ibama prejudicado.” (TRF4, 
APELREEX 5001131-94.2011.404.7208, Quarta Turma, relator p/ acórdão Loraci Flores 
de Lima, D.E. 21.06.2012)

É elucidativo o seguinte trecho do voto condutor desse julgado, que 
tratou da Resolução nº 303/02 do Conama:

“[...] Frise-se, desde já, que a norma não padece de qualquer ilegalidade, ao contrário do 
que pugnado na sentença, uma vez que inserida no poder regulamentar do órgão competente. 
Não se há de falar em excesso da resolução quando comparada com o diploma legal que lhe 
deu origem, porquanto o ato normativo não desborda dos limites da regra legal, mas apenas 
lhe explicita os contornos e regula a previsão contida no art. 2º, f, do Código Florestal. E, 
nesse ponto, legitimado para tanto está o Conama.

[...]
Assim, está dentro dos limites legais a resolução Conama, uma vez que editada dentro 

das atribuições regulamentadoras que detém o órgão.
A questão ambiental ganhou com a Constituição de 1988 tutela especial, cuja eficiência 

depende da atuação dos órgãos que compõem o Sistema Nacional do Meio Ambiente, como 
organizado pela Lei nº 6.938/81.

A manutenção da tarefa regulatória exclusivamente no Poder Legislativo suprimiria a 
celeridade, a avaliação técnica qualificada e a ênfase para as peculiaridades de cada região 
de um país de proporções continentais, condicionantes estes de influência vital na atividade 
regulamentar. Incompatíveis, diga-se de passagem, com o processo legislativo. [...]”

Na mesma linha:
“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MANDA-

DO DE SEGURANÇA. OBRA EMBARGADA PELO IBAMA, COM FUNDAMENTO NA 
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RESOLUÇÃO DO CONAMA Nº 303/2002. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
EXCESSO REGULAMENTAR. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 2º, ALÍNEA F, DO CÓDI-
GO FLORESTAL NÃO VIOLADO. LOCAL DA ÁREA EMBARGADA. PRETENSÃO 
DE ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O fundamento jurídico da 
impetração repousa na ilegalidade da Resolução do Conama nº 303/2002, a qual não teria 
legitimidade jurídica para prever restrição ao direito de propriedade, como aquela que 
delimita como área de preservação permanente a faixa de 300 metros medidos a partir da 
linha de preamar máxima. 2. Pelo exame da legislação que regula a matéria (Leis 6.938/81 
e 4.771/65), verifica-se que possui o Conama autorização legal para editar resoluções que 
visem à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a fixação 
de parâmetros, definições e limites de áreas de preservação permanente, não havendo que 
se falar em excesso regulamentar. 3. Assim, dentro do contexto fático delineado no acórdão 
recorrido, e, ainda, com fundamento no que dispõe a Lei nº 6.938/81 e o artigo 2º, f, da Lei 
nº 4.771/65, devidamente regulamentada pela Resolução Conama nº 303/2002, é inafastável 
a conclusão a que chegou o tribunal de origem, no sentido de que os limites traçados pela 
norma regulamentadora para a construção em áreas de preservação ambiental devem ser 
obedecidos. 4. É incontroverso nos autos que as construções sub judice foram implemen-
tadas em área de restinga, bem como que a distância das edificações está em desacordo 
com a regulamentação da Resolução Conama nº 303/2002. Para se aferir se o embargo à 
área em comento se deu apenas em razão de sua vegetação de restinga ou se, além disso, 
visou à proteção da fixação de dunas e mangues, revela-se indispensável a reapreciação do 
conjunto probatório existente no processo, o que é vedado em sede de recurso especial em 
virtude do preceituado na Súmula nº 7 desta Corte. 5. Recurso especial não conhecido.” 
(STJ, REsp 994.881/SC, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 
16.12.2008, DJe 09.09.2009)

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. MULTA. CERCEAMEN-
TO DE DEFESA E NULIDADE DA CDA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRUÇÃO EM 
TERRENO DE MARINHA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 3º, IX, 
A, DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 303/2002. LEGALIDADE. [...] 2. É legal a previsão 
do art. 3º, IX, a, da Resolução Conama nº 303/2002, pois decorrente do poder regulamentar 
do órgão e componente do sistema de proteção ao meio ambiente, sendo imperativa sua 
interpretação em harmonia com a legislação em que se baseia. 3. Sentença mantida.” (TRF4, 
AC 5000390-63.2011.404.7108, Quarta Turma, relatora p/ acórdão Vivian Josete Pantaleão 
Caminha, juntado aos autos em 16.05.2014)

A proteção às dunas também é prevista no Plano Nacional de Ge-
renciamento Costeiro, podendo servir de critério para a definição dos 
limites das praias marítimas, nos termos dos arts. 3º, I, e 10, caput e 
§§ 1º e 3º, ambos da Lei nº 7.661/88, e do art. 23, II, do Decreto nº 
5.300/04:

“Art. 3º O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira e 
dar prioridade à conservação e à proteção, entre outros, dos seguintes bens:

I – recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; 
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ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; 
promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais 
e pradarias submersas;” (grifei)

Ultrapassada, portanto, a questão acerca de tratar-se de APP o local 
de onde é extraída a areia pela empresa-ré/recorrente, impende verificar 
se a atividade de extração mineral de areia pode ou não ser realizada 
naquela APP.

A tese da empresa finca-se no fato de que a legislação lhe faculta 
a extração de areia em área de preservação permanente, considerando 
que exerce atividade de interesse social.

Sobre a atividade de pesquisa e extração de areia ser atividade de 
interesse social, tampouco há discussão.

A Resolução 369/06, bem ainda o atual Código Florestal (art. 3º, IX, 
f), indicam a atividade de extração de areia como de interesse social, e 
não como atividade de utilidade pública.

Resolução Conama 369/2006:
“Art. 2º O órgão ambiental competente somente poderá autorizar a intervenção ou su-

pressão de vegetação em APP, devidamente caracterizada e motivada mediante procedimento 
administrativo autônomo e prévio e atendidos os requisitos previstos nesta resolução e em 
outras normas federais, estaduais e municipais aplicáveis, bem como no Plano Diretor, no 
Zoneamento Ecológico-Econômico e no Plano de Manejo das Unidades de Conservação, 
se existentes, nos seguintes casos:

I – utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, 

saneamento e energia;
c) as atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, outorgadas pela auto-

ridade competente, exceto areia, argila, saibro e cascalho;
d) a implantação de área verde pública em área urbana;
e) pesquisa arqueológica;
f) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e à condução 

de água e de efluentes tratados; e
g) implantação de instalações necessárias à captação e à condução de água e de efluen-

tes tratados para projetos privados de aquicultura, obedecidos os critérios e os requisitos 
previstos nos §§ 1º e 2º do art. 11 desta resolução.

II – interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais 

como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras 
e proteção de plantios com espécies nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão 
ambiental competente;
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b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade 
ou posse rural familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua 
recuperação, e não prejudique a função ecológica da área;

c) a regularização fundiária sustentável de área urbana;
d) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas 

pela autoridade competente;
III – intervenção ou supressão de vegetação eventual e de baixo impacto ambiental, 

observados os parâmetros desta resolução.”

Código Florestal atual:
“(...)
VIII – utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de 

transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano 
aprovados pelos municípios, saneamento, gestão de resíduos, energia, telecomunicações, 
radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições esportivas estaduais, 
nacionais ou internacionais, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração 
de areia, argila, saibro e cascalho;

c) atividades e obras de defesa civil;
d) atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções 

ambientais referidas no inciso II deste artigo;
e) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento 

administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento 
proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo federal;

IX – interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais 

como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras 
e proteção de plantios com espécies nativas;

b) a exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse 
rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a 
cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades 
educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as 
condições estabelecidas nesta lei;

d) a regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente 
por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições 
estabelecidas na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009;

e) a implantação de instalações necessárias à captação e à condução de água e de efluentes 
tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade;

f) as atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas 
pela autoridade competente;

g) outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento 
administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, 
definidas em ato do chefe do Poder Executivo federal;
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X – atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:
a) abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando ne-

cessárias à travessia de um curso d’água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de 
água ou à retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável;

b) implantação de instalações necessárias à captação e à condução de água e efluentes 
tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água, quando couber;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;
d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;
e) construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades 

quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abas-
tecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;

f) construção e manutenção de cercas na propriedade;
g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos pre-

vistos na legislação aplicável;
h) coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas, 

como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos 
genéticos;

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros pro-
dutos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique 
a função ambiental da área;

j) exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, in-
cluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem 
a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;

k) outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto 
ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama ou dos Conselhos 
Estaduais de Meio Ambiente;”

No que concerne à intervenção, a Resolução 369/2006 do Conama 
estabelece “os casos excepcionais em que o órgão ambiental competen-
te pode autorizar a intervenção ou a supressão de vegetação em Área 
de Preservação Permanente – APP para a implantação de obras, planos, 
atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, ou para a 
realização de ações consideradas eventuais e de baixo impacto ambien-
tal”. Bem ainda, o atual Código Florestal também estabelece, em seu 
artigo 8º, as hipóteses de intervenção, in verbis:

“Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 
Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de 
baixo impacto ambiental previstas nesta lei.

§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente 
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.

§ 2º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Perma-
nente de que tratam os incisos VI e VII do caput do art. 4º poderá ser autorizada, excep-
cionalmente, em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para 
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execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização 
fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de 
baixa renda. (Vide ADC nº 42) (Vide ADIN nº 4.903)

§ 3º É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em 
caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil 
destinadas à prevenção e à mitigação de acidentes em áreas urbanas.

§ 4º Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções 
ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta lei.”

A supracitada Resolução nº 369/06, ao dispor sobre as possibilidades 
de intervenção e supressão de vegetação em APP, veda-a em nascen-
tes, veredas, manguezais e dunas originalmente providas de vegetação, 
salvo nos casos de utilidade pública. Ainda, na sequência, exclui das 
hipóteses possíveis de intervenção no caso de utilidade pública aquelas 
que dizem com a alínea c (as atividades de pesquisa e extração de subs-
tâncias minerais, outorgadas pela autoridade competente). Ou seja, em 
dunas originalmente providas de vegetação, sequer a atividade de ex-
tração mineral poderá ocorrer, seja ela uma extração por utilidade pú-
blica, seja, muito menos, como é o caso da areia, por interesse social.

Conquanto o atual Código Florestal autorize a intervenção e a su-
pressão de vegetação em APP em caso de utilidade pública, de interesse 
social ou de baixo impacto ambiental (artigo 8º), o mesmo ato legislati-
vo restringe a supressão em dunas aos casos de utilidade pública (§ 1º), 
in verbis:

“Art. 8º A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação 
Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de 
baixo impacto ambiental previstas nesta lei.

§ 1º A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente 
poderá ser autorizada em caso de utilidade pública.”

E parece-me desnecessário adentrar na discussão acerca da motiva-
ção que levou o legislador a diferenciar, dentre os minérios extraídos, 
aqueles cuja extração se enquadra em atividade de utilidade pública ou 
de interesse social.

Sobre o tópico – dunas originalmente providas de vegetação –, tra-
zendo o regramento ao caso dos autos, mister analisar as dunas onde se 
realizam as atividades. A tanto, a v. sentença referiu:

“(...) na localidade há áreas que comprovadamente apresentam vegetação fixadora de 
duna; que o relatório de vistoria técnica realizado em 2004 indica a existência de vegetação 
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fixadora de dunas, comprovada em fotografias; que o laudo pericial, a par de concluir pela 
inexistência de vegetação no local, traz fotografias de áreas com vegetação fixadora, não 
havendo no local específico da lavra.”

Efetivamente, embora o laudo pericial seja em parte contraditório – 
ora afirma existirem no local “dunas livres (holocêntricas), com pouca 
ou nenhuma vegetação” (fl. 606), ora afirma a existência de “dunas 
livres, sem vegetação” (fl. 607) –, o Relatório de Vistoria Técnica nº 
34/2004 da APA da Baleia-Franca atestou a presença de vegetação fi-
xadora de dunas:

“De acordo com a Lei nº 4.771/65 c/c Resolução Conama 303/02, toda a área de lavra 
de mineração é caracterizada como APP, uma vez que se trata de ambiente de dunas ati-
vas, formação geológica protegida pelo art. 3º, XI, da retrocitada resolução do Conama. 
Em alguns pontos pode-se observar vegetação fixadora de dunas na área em mineração, 
representando uma pequena parcela da área, além de ser encontrada em pequenos tufos 
espalhados pela área.”

Dessarte, atento às conclusões dos autos (sentença, perícia, laudos, 
informações e relatórios), bem ainda à atuação do órgão licenciador, 
que, em sua defesa, refere a revogação da licença em 2002 por não ter o 
servidor atentado ao novo regramento (atividade que somente foi reto-
mada em razão de decisão judicial – mandado de segurança impetrado 
pela empresa alegando ausência de devido processo legal no processo 
administrativo), e à manifestação do órgão gestor da APA da Baleia-
Franca, contrário à realização da atividade no local, considero que as 
dunas de Imbituba ou Ribanceira, conquanto tenham porção de dunas 
livres, identificam-se com dunas providas originalmente de vegetação, 
situação que leva à impossibilidade de atividade minerária, consoante 
a legislação indicada.

O próprio Relatório de Diagnóstico Ambiental apresentado pela an-
tiga Mineração Lima Ltda. (2002) para fins de concessão da licença de 
lavra indica: “a área em estudo é composta por dunas móveis despro-
vidas de vegetação, margeadas por dunas fixas por vegetação caracte-
rística”.

Das fotografias encartadas pelas partes, percebe-se a presença de du-
nas com vegetação bem próximas às dunas livres, objeto de explotação. 
A meu sentir, considerando que o meio ambiente e toda a coletividade 
já alcançaram ao empreendimento minerário anos de exploração, ainda 
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que sob o crivo do interesse social, entendo necessário fazer cessar a 
atividade no local.

Assim concluo, atento à ponderação aplicada aos valores envolvidos 
para análise: de um lado, a pretensão à continuidade da atividade mine-
rária no local, fincada em caráter social e de valia para a economia, e, 
de outro, o direito a um meio ambiente equilibrado, com a prevenção e 
a precaução de danos. Tenho por fazer prevalecer o segundo, máxime 
considerando que as dunas livres da Ribanceira já se sacrificaram o su-
ficiente para o interesse social.

É importante considerar os relatórios acerca do exaurimento das du-
nas livres, sejam eles alusivos ao tempo de 160/100 anos (manifestação 
da empresa), sejam ao de 12 anos (relatório realizado em 2013 – MPF), 
a verdade é que não há discussão acerca de grande possibilidade de 
exaurimento das dunas. Do próprio laudo pericial judicial depreende-se 
a recomendação – em caso de manutenção da atividade mineradora – de 
delimitação de área máxima de mineração, por meio de marcos geodé-
sicos, evitando-se o consumo ou o desaparecimento das dunas (fl. 665).

Rechaça-se a tese de que a atividade desempenhada é de caráter sus-
tentável e de que sua paralisação acarretará prejuízo a toda a coletivida-
de. A alegação não se sobrepõe ao direito também coletivo de proteção 
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, menos ainda haverá este 
de ceder espaço à exploração para fins econômicos e privados. Ade-
mais, conquanto se alegue eventual inexistência de alternativa técnica e 
locacional, esta não se evidencia, à luz da legislação de regência, como 
fundamento a afastar o óbice existente para a intervenção nas dunas, 
sejam elas desprovidas ou não originalmente de vegetação, na medida 
em que, para tanto, faz-se necessário tratar-se de atividade para fins de 
utilidade pública.

E, ainda, cumpre referir que o atual Código Florestal mantém a ex-
cepcionalidade de intervenção nas dunas às hipóteses de utilidade pú-
blica, situação que não se apresenta nos autos.

Ainda, para não deixar in albis, pudesse-se cogitar da manutenção 
da intervenção nas dunas – o que se afasta de pronto –, sequer pode-
ria ocorrer sem a elaboração de complexo e competente EIA/Rima. Os 
órgãos envolvidos no licenciamento até então alcançado mostram-se 
contrários ao desenvolvimento da atividade. A própria Fatma revogou a 
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licença antes concedida, e o órgão gestor da APA da Baleia-Franca não 
cogita de instalação da atividade. Inúmeras tentativas de conciliação 
restaram frustradas. Conquanto ao Judiciário mostre-se factível suprir 
a manifestação de vontade do administrador, isto se dá em caso de pa-
tente ilegalidade, situação que não ocorre nos autos. Ao contrário, estão 
os órgãos envolvidos aplicando o entendimento de acordo com a lei, 
agindo, portanto, na proteção ao meio ambiente e cumprindo seu papel 
na defesa do bem a ser protegido.

Sucessivamente, apenas para referência, não há respaldo para aplica-
ção do disposto na excludente do art. 7º da Res. Conama nº 369/2006, 
segundo a qual, “no caso de intervenção ou supressão de vegetação em 
APP para a atividade de extração de substâncias minerais que não seja 
potencialmente causadora de significativo impacto ambiental, o órgão 
ambiental competente poderá, mediante decisão motivada, substituir a 
exigência de apresentação de EIA/Rima pela apresentação de outros es-
tudos ambientais previstos na legislação”, visto que a atividade ora sin-
dicada, além de bolir com dunas móveis e fixas, destruir a vegetação que 
as fixaria, localiza-se dentro de unidade de conservação federal e na zona 
costeira. O próprio caput do artigo não descarta “a intervenção ou su-
pressão de vegetação em APP para a extração de substâncias minerais, 
observado o disposto na Seção I desta resolução”. Ou seja, afastada a 
possibilidade de intervenção, ainda que sob a elaboração de EIA/Rima, 
afasta-se, de consequência, a possibilidade de fazê-lo mediante a elabo-
ração de outros estudos, conforme pretendido pela empresa recorrente.

Seguindo, ainda, cai por terra, portanto, a aplicação da Resolução do 
Consema nº 01/2006, que prevê a possibilidade de realização de estudo 
ambiental simplificado para a concessão de licença para atividade de 
lavra a céu aberto por escavação (00.12.00 porte menor e médio). A 
própria atuação do órgão licenciador demonstra que o EAS (estudo am-
biental simplificado) não se mostraria suficiente, tanto que não defende 
a continuidade da licença antes alcançada. E a exigência de EIA-Rima, 
quando possível o EAS, tem previsão legal (anexo III – “caso o EAS 
não seja suficiente para avaliar a viabilidade ambiental do objeto do 
licenciamento, será exigida a apresentação do Estudo de Impacto Am-
biental e do seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – EIA e 
Rima”).



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 129

Cumpre registrar também que anterior Resolução nº 341/2002, que 
acrescentou novos considerandos à Resolução nº 303/2002, dispôs so-
bre “critérios para a caracterização de atividades ou empreendimentos 
turísticos sustentáveis como de interesse social”, e fê-lo para fins de 
ocupação de dunas originalmente desprovidas de vegetação, na zona 
de costeira. De aí, verifica-se o tratamento diferenciado às dunas, sejam 
elas providas, sejam desprovidas originalmente de vegetação. E, ain-
da que se cogitasse da possibilidade de intervenção em face das dunas 
móveis, não se estaria frente a atividade ou empreendimento turístico 
sustentável.

Procedem, portanto, o recurso do ICMBio e a ação para que a ativi-
dade minerária de areia no local objeto da presente ACP seja imedia-
tamente interrompida, patente a sua vedação.

Da condenação em indenização
Diferentemente do lançado na v. sentença recorrida, entendo que a 

indenização a que restou condenada a empresa-ré, ora recorrente, me-
rece ser afastada.

Assim concluo, considerando que a realização da atividade de ex-
tração de areia quartzosa nas dunas de Imbituba, em um primeiro mo-
mento, ocorreu mediante licença de operação concedida pela Fatma/SC 
e, após, mediante autorização judicial deferida em sede de incidentes 
recursais. Se, naquela oportunidade, quando a Mineração Lima Ltda. 
detinha a licença para operação, a legislação não era clara no ditamento 
de óbice à intervenção nas APPs (dunas), não vejo como punir a empre-
sa pelo exercício de atividade lá realizada, na medida em que obteve o 
licenciamento para tanto.

Afasto, portanto, a condenação ao pagamento de indenização.
E não se diga que, pelo fato de a atividade ter tido início naquela 

época, deve manter-se nos dias atuais. Não há direito adquirido a de-
gradar o meio ambiente, tampouco reconhece-se a aplicação de fato 
consumado em se tratando de direito ambiental, in verbis:

“Súmula 613 – STJ: Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema 
de Direito Ambiental.”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. 
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ZONA URBANA. APLICAÇÃO DA 
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LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. PREJUÍZO AO MEIO AMBIENTE. DIREITO ADQUI-
RIDO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA URBANA. 
INAPLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A 
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

(...)
III – Não há falar em direito adquirido à manutenção de situação que gere prejuízo 

ao meio ambiente.
IV – Do mesmo modo, deve ser afastada a teoria do fato consumado nos casos em 

que se alega a ineficácia da ação em um único imóvel ante a consolidação da área urbana. 
Precedentes.

(...)” (AgInt no REsp 1.527.846/SC, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 
julgado em 22.05.2018, DJe 30.05.2018)

Da reparação da área degradada
De outro lado, porém, é a conclusão a que chego em relação à obri-

gação de a empresa reparar danos ocasionados em razão da extração da 
areia nas dunas de Imbituba/SC.

A obrigação de reparar o dano ambiental decorre da própria legis-
lação. Ademais, as dunas de Imbituba/SC compõem o ecossistema da 
região e possuem excepcional beleza cênica e paisagística, bem ainda 
incluem-se dentro da APA da Baleia-Franca e localizam-se na zona cos-
teira, considerada pelo texto constitucional (art. 225, § 4º) integrante do 
patrimônio nacional.

Não se pode deixar de referir que o dever de reparar foi erigido em 
mandamento constitucional (artigo 225, § 2º), na medida em que “aque-
le que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio am-
biente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão 
competente, na forma da lei”.

Sendo assim, entendo que a empresa-ré deverá recuperar a área de-
gradada, mediante a implementação de Prad – plano de recuperação de 
área degradada –, sob a supervisão da Fatma/SC e do ICMBio – órgão 
gestor da APA da Baleia-Franca.

Não se deixa aqui de referir a conclusão pericial, também abordada 
na v. sentença recorrida, no sentido de que “a empresa não tem qualquer 
controle ambiental da atividade, tampouco dos efluentes decorrentes de 
tal atividade ou mesmo sistema de monitoramento de poluentes”. Tanto 
assim concluiu o perito que teceu recomendações a serem realizadas 
pela empresa, caso fosse mantida (fls. 666 – laudo pericial).
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O prazo para início do cumprimento da presente determinação fica 
estipulado em 60 dias a contar da publicação do presente julgamento, 
haja vista tratar-se de atividade realizada há anos no local, possuindo a 
empresa condições suficientes para a elaboração do plano e a apresenta-
ção do relatório e do plano de recuperação, bem como a implementação 
imediata após a aprovação dos órgãos envolvidos.

Procede, portanto, o pleito ministerial.
Mantida a condenação da ré Fatma/SC a cancelar licenças ambientais 

de operação em nome da empresa-ré Ravlen Indústria e Comércio de 
Quartzo Ltda. ou Mineradora Lima, referentes ao local dos fatos, bem 
como a não expedir qualquer nova licença ambiental acerca do objeto 
da presente ACP. Frise-se que sequer há recurso voluntário da fundação.

Quanto ao DNPM, considerando que se conclui pela interdição de-
finitiva da licença alcançada à empresa, decorre daí que o mesmo de-
partamento dê andamento à revogação da concessão da lavra no local. 
Mantido o comando sentencial, máxime considerando que faz parte da 
sua própria competência, como o próprio recorrente refere.

De resto, friso que a informação trazida pela empresa recorrente 
(evento 129, em 10.08.2018), dizendo com entendimento do ICMBio 
acerca da desnecessidade de EIA-Rima, bem como de sua autorização 
para licenciamento, não afeta ou afasta a conclusão posta nos autos, 
seja porque este relator afasta a possibilidade de mineração no local 
objeto da presente ação; seja porque a necessidade de EIA-Rima se dá 
pela interpretação que se deu sobre a atuação da Fatma e a resolução do 
Consema; seja porque o parecer trazido diz com interpretação sobre a 
necessidade ou não de estudo de impacto ambiental para qualquer inter-
venção em zona costeira à luz da Constituição Federal de 1988.

Ante o exposto, voto por afastar as preliminares alegadas pela em-
presa recorrente; conhecer em parte do recurso da Ravlen Indústria e 
Comércio de Quartzo Ltda., dando-lhe parcial provimento na parte co-
nhecida para afastar a condenação em indenização; dar provimento ao 
apelo do ICMBio, determinando a cessação das atividades de extração 
de areia nas dunas de Imbituba/SC; dar provimento ao apelo do MPF 
para determinar à empresa-ré que proceda à elaboração e à execução 
de Prad no prazo de 60 dias, a contar da publicação do acórdão; e 
negar provimento ao apelo do DNPM.
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VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Jr.: A sustenta-
ção oral foi enfática quanto à dissonância entre pedido e sentença. Essa 
seria uma falha grave da sentença, a desafiar sua anulação porque, se 
tiver ocorrido, com certeza quebra as regras do CPC e prejudica a parte 
em sua defesa. Por isso, tomo a liberdade de examinar em separado essa 
questão, acrescentando alguns fundamentos ao voto do relator.

E o faço começando por destacar as peculiaridades do processo am-
biental: envolve questões complexas, são várias as partes e os interes-
sados, a tramitação é longa (ajuizada em 2003 e ainda não resolvida 
definitivamente) e diversas são as diligências para conciliação e as mu-
danças na situação fática nesses vários anos de tramitação.

Essas peculiaridades fazem surgir algumas dificuldades. A principal 
delas é o que foi apontado pela sustentação oral da ré: o processo deixa 
de ser resolvido com aplicação literal do CPC, havendo necessidade 
de interpretar-se e atualizar-se o que é pedido na inicial por ocasião do 
julgamento. É certo que é desejável que o processo observe as estritas 
regras do processo civil, mas isso nem sempre é viável. O caso dos 
autos é um destes em que não se mostrou viável uma estrita vincula-
ção às regras da demanda, porque entre a data do ajuizamento e a do 
julgamento decorreram vários anos, e isso fez necessário um esforço 
do juízo para buscar regularizar esse defeito do processo e aproveitar a 
atividade processual já desenvolvida.

Como isso foi superado pelo juízo? Ora, o devido processo foi obser-
vado, porque não houve prejuízo à defesa: pôde produzir suas provas, 
pôde deduzir seus fundamentos, pôde defender-se, teve possibilidade de 
contraditório amplo e também ampla defesa. Daí que parece razoável 
que não se tenha por nula a sentença porque examinou como examinou 
a pretensão, tudo explicitado na sentença e sujeito a recurso das partes, 
inclusive tendo o réu sucesso em alguns dos incidentes que ajuizou. 
Daí que me pareceu razoável o que foi feito pelo juízo para regularizar 
o tempo decorrido entre pedido e sentença e para aproveitar, da melhor 
forma possível e sem prejuízo às partes, toda a atividade processual 
ocorrida nesses anos.

Por fim, examinando especificamente o caso concreto, acompanhan-
do o que foi dito pelo relator, parece-me relevante afastar a alegação 
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trazida na sustentação oral, no sentido de que a sentença seria extra 
petita. Não me parece que tenha sido extra petita a sentença porque:

(a) havia pedido quanto à obrigação de não fazer, em que o MPF 
pretendia que a atividade fosse totalmente interditada ou vetada (item 
b-1 de fl. 21, na petição inicial), sendo esse o pedido maior, que poderia 
ser deferido em menor extensão, no caso de o juízo entender que a ati-
vidade poderia ser liberada se houvesse EIA/Rima;

(b) ou seja, se o autor pedia o mais (interdição total), o juízo po-
deria ter deferido o menos (interdição parcial, até que fosse feito o 
   EIA/Rima), como fez, sem que se tenha sentença extra petita;

(c) também houve pedido sucessivo, para o caso de não interdição 
total, para que o juízo estabelecesse “o condicionamento da mineração 
a estudos idôneos, devidamente homologados pelo douto juízo, que ve-
nham a provar a total segurança e compatibilidade da areia à construção 
civil” (item b.2 de fl. 21), que me parece permitir que seja exigido o 
EIA/Rima sem que se fale em sentença extra petita;

(d) nas causas de pedir estavam incluídas e eram discutidas não ape-
nas a “vedação da areia de duna à construção civil” (item VII de fl. 11), 
mas também a “vedação ambiental à mineração em dunas” (item VI de 
fl. 09), não havendo surpresa à parte-ré com o que foi considerado na 
sentença;

(e) por fim, a questão de o dano ambiental ser transformado em inde-
nização pela sentença também me parece contemplado pelo pedido da 
sentença, que pretendia a recuperação e a reparação integral dos bens 
lesados, e isso, se não fosse possível reparação em espécie, poderia ser 
transformado em pedido indenizatório, o que não parece ter surpreen-
dido as partes, uma vez que as causas de pedir e a pretensão estavam 
implícitas e incluídas na petição inicial, o que deve ser lido na sentença 
com atenção às peculiaridades do processo ambiental, especialmente 
em uma ação complexa, que envolve fatos novos e sucessivos que se 
desenrolam desde 2003 e que, na data da sentença, em 2011, e agora, no 
julgamento da apelação, em 2018, precisavam ser considerados. Seja 
como for, o voto do relator está julgando improcedente esse pedido e 
dando provimento parcial à apelação da parte-ré quanto a isso, o que 
acompanho, apenas com a ressalva de que não havia sentença extra 
petita.
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Portanto, acompanhando o voto do relator, apenas faço esses acrés-
cimos com o intuito de colaborar com o julgamento.

Ante o exposto, voto por acompanhar o voto do relator.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA                                             
Nº 5006168-98.2012.4.04.7101/RS

Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal Friedmann Anderson Wendpap
Relator p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira  

do Valle Pereira

Apelante: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – Ibama

Apelada: Superintendência do Porto de Rio Grande
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Processo julgado nos termos do art. 942 do CPC. Administrativo. 
Ação civil pública. Ibama. SUPRG. Operação do Porto de Rio Grande. 
Licença ambiental. Competência do Ibama. Condicionantes à renova-
ção da licença de operação. Cabimento.

– Como o Porto de Rio Grande só funciona porque promoveu junto 
ao Ibama o respectivo licenciamento ambiental e sendo inquestionável 
que a autarquia federal tem poder de polícia, bem assim atribuição para 
o licenciamento em matéria ambiental (art. 2º da Lei 7.735/89), não 
pode agora a Superintendência do Porto de Rio Grande – SUPRG, sem 
que amparada por qualquer outra licença vigente para o mesmo perío-
do, simplesmente se negar a cumprir as condicionantes estabelecidas 
no licenciamento.

– Ademais, não se tem notícia de que a licença expedida pelo Ibama 
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tenha sido invalidada, impondo-se lembrar que os atos administrativos 
gozam da presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente po-
derá ser desconstituída com observância do devido processo legal.

– Nesse contexto, as exigências em questão estão amparadas em li-
cenciamento válido, ou, quando menos, dotado de presunção de legiti-
midade e não desconstituído mediante devido processo legal, e que é, 
volte-se a frisar, o único documento que ampara o funcionamento do 
Porto Organizado de Rio Grande; ademais, encontram esteio em ex-
pressa previsão legal, para cujo cumprimento está o Ibama, abstraída 
qualquer discussão acerca da validade da licença, legitimado a promo-
ver as medidas administrativas e judiciais cabíveis.

– Impõe-se, assim, o acolhimento do pedido, para que seja assinado 
ao demandado o prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias, conta-
dos da publicação do acórdão, para as providências tendentes a ultimar 
junto ao Ibama os procedimentos necessários à complementação (i) dos 
Planos de Emergência Individual – PEIs do Porto Velho e do Porto 
Novo, (ii) da Consolidação dos Planos de Emergência Individual – PEIs 
de todos os terminais e todas as instalações portuárias do Porto Organi-
zado e (iii) dos manuais de procedimento interno para o gerenciamento 
dos riscos de poluição, bem como para a gestão dos diversos resíduos 
gerados ou provenientes das atividades de movimentação e armazena-
mento de óleo e substâncias nocivas ou perigosas.

ACÓRDÃO

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

Porto Alegre, 01 de agosto de 2017.
Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Relator para o acór-

dão.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Friedmann Anderson Wendpap: O Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
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– Ibama ajuizou ação civil pública, com pedido de liminar, em face 
da Superintendência do Porto de Rio Grande – SUPRG objetivando 
a condenação do réu a apresentar estudo técnico ao Ibama referente à 
realização de instalações para o recebimento e o tratamento dos diver-
sos tipos de resíduos e para o combate da poluição, com a execução do 
projeto no prazo de 14 meses a contar da aprovação, sob pena de multa 
diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido de liminar foi deferido (evento 2 – OUT7).
Foi proferida sentença que, revogando a liminar requerida, reconhe-

ceu a inépcia e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma 
dos artigos 267, IV, e 295, inciso I e parágrafo único, inciso II, ambos 
do CPC, por entender que na inicial não havia uma clara correlação 
entre os fundamentos e o pedido, não tendo o autor esclarecido exata-
mente em que consistiria o pretendido estudo técnico referido na inicial 
(evento 2 – SENT51).

Apelou o Ibama, reiterando o pedido de realização de estudo técnico, 
de acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, 
de que trata a Lei nº 9.966/2000, regulamentado pela Resolução Cona-
ma 05/1993, o qual, embora tenha sido encaminhado à autarquia, não 
foi devidamente detalhado, de acordo com parecer técnico que concluiu 
pela sua revisão e adequação. Vieram os autos, sendo que esta Turma 
deu provimento à apelação para determinar a anulação da sentença e o 
retorno dos autos à origem para análise do mérito posto em causa (even-
to 2 – APELAÇÃO 53).

O juízo a quo julgou improcedente o pedido, extinguindo o pro-
cesso, com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC, ao 
fundamento de que o órgão competente para licenciamento dos portos, 
especialmente aqueles cuja operação foi delegada pela União ao estado, 
é o órgão ambiental estadual, no presente caso, a Fepam, e apenas su-
pletivamente o órgão ambiental federal (Ibama), nos exatos termos do 
artigo 2º da Resolução Conama nº 001/1986 e do artigo 5º, inciso IV, 
da Resolução Conama nº 237/1997, sendo que em nenhum momento a 
legislação ambiental brasileira atrela a competência para a realização 
do licenciamento ambiental à dominialidade do bem afetado. Assim, 
em sendo a licença de operação concedida por órgão incompetente, esta 
é nula, e são também nulas todas as exigências que dela decorram, tais 
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como as requeridas. Sem condenação do Ibama ao pagamento de ho-
norários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/1985. 
O Ibama é isento de custas, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 
9.289/1996. Sentença sujeita ao reexame necessário, por não possuir 
conteúdo econômico aferível (evento 22 – SENT1).

O Ibama apelou, alegando, primeiramente, a inviabilidade da alega-
ção de nulidade da licença na própria contestação. Requereu a reforma 
da sentença para que, reconhecida a competência do Ibama, seja deter-
minado à apelada que cumpra as condicionantes da licença ambiental, 
com a inversão dos ônus sucumbenciais (evento 30 – APELAÇÃO1).

Com as contrarrazões e o parecer do representante do MPF junto a 
este Tribunal, Procurador Regional da República Januario Paludo, opi-
nando pelo provimento da apelação e da remessa necessária (evento 29 
– PARECER1), vieram os autos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Friedmann Anderson Wendpap: A par-
te-autora ajuizou ação civil pública objetivando a condenação da ré 
à apresentação do estudo técnico ao Ibama referente à realização das 
instalações para o recebimento e o tratamento dos diversos tipos de 
resíduos e para o combate da poluição, com a execução do projeto no 
prazo de 14 meses a contar da aprovação, sob pena de multa diária de 
R$ 10.000,00.

O caso dos autos trata de renovação de licença de operação para ati-
vidades portuárias, mais especificamente, instalações de recepção para 
dar destino aos resíduos e combater a poluição. Alega o Ibama que o 
incremento na movimentação de cargas no Porto de Rio Grande elevou 
o risco de acidentes e que a ré não cumpriu as condicionantes. Contudo, 
conforme bem observado pelo magistrado de origem, o órgão compe-
tente para licenciamento dos portos, especialmente aqueles cuja opera-
ção foi delegada pela União ao estado (Lei nº 9.277/1996 e Convênio 
nº 001 – Portos/97), é o órgão ambiental estadual, no presente caso, 
a Fepam, e apenas supletivamente o órgão ambiental federal (Ibama), 
nos exatos termos do artigo 2º da Resolução Conama nº 001/1986 e do 
artigo 5º, inciso IV, da Resolução Conama nº 237/1997.
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O magistrado de origem entendeu que, em sendo a licença concedida 
por órgão incompetente, esta é nula, e são também nulas todas as exi-
gências que dela decorrerem, tais como as requeridas.

De fato, tenho que não merece reparos a sentença.
A Constituição Federal prevê competência administrativa comum 

entre os entes federativos em matéria ambiental (art. 23, VI). Os cri-
térios para divisão de referida competência para fins de licenciamento 
encontram-se dispostos no art. 10 da Lei nº 6.938/81, vigente à época 
do licenciamento das referidas instalações portuárias, o qual prevê:

“Art. 10 – A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimen-
tos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 
licenças exigíveis.

§ 1º Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publi-
cados no jornal oficial do estado, bem como em um periódico regional ou local de grande 
circulação.

§ 2º Nos casos e prazos previstos em resolução do Conama, o licenciamento de que 
trata este artigo dependerá de homologação do Ibama.

§ 3º O órgão estadual do meio ambiente e o Ibama, este em caráter supletivo, poderão, 
se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução das 
atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os 
resíduos sólidos dentro das condições e dos limites estipulados no licenciamento concedido.

§ 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis – Ibama o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e 
obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.”

Em análise ao artigo acima transcrito, verifica-se que a regra geral é 
o licenciamento ambiental pelo órgão estadual. O Ibama atuará quando 
inerte o órgão estadual ou quando a atividade ou obra tiver significativo 
impacto ambiental de âmbito nacional ou regional. Destaque-se que por 
obras e atividades de âmbito nacional entende-se aquelas que afetam 
diretamente todo o país. Por sua vez, obras e atividades de âmbito re-
gional são aquelas em que o impacto direto possa atingir mais de um 
estado ou uma região geográfica.

O referido artigo foi regulamentado pela Resolução Conama nº 
237/97, que em seu art. 4º traz exemplos de atividades que certamente 
gerarão impactos de âmbito nacional ou regional, nos seguintes termos:
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“Art. 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama, órgão executor do Sisnama, o licenciamento ambiental a que se refere 
o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I – localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar 
territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou 
em unidades de conservação do domínio da União;

II – localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados;
III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou 

de um ou mais estados;
IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor 

material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas 
formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN;

V – bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação es-
pecífica.”

Da legislação acima referida dessume-se que a competência do ór-
gão ambiental para licenciar atividade com significativo impacto am-
biental refere-se à abrangência do impacto, à sua área de influência di-
reta, e não ao domínio do bem (ressalvado o disposto no inciso I do art. 
4º supracitado).

No caso dos autos, não obstante verifique-se tratar-se de atividades 
de gerenciamento de resíduos gerados ou provenientes de movimento 
e armazenamento de óleo e substâncias nocivas ou perigosas, nada in-
dica a existência de risco de impacto significativo em âmbito regional 
ou nacional, que possa atingir o mar territorial, em decorrência dessa 
atividade desenvolvida pela parte-ré.

Ademais, a partir da edição da Lei Complementar 140/2011, houve 
uma eliminação do critério de abrangência de impacto para delimitar a 
competência da União, cabendo aos estados-membros “promover o li-
cenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores 
de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capa-
zes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o 
disposto nos arts. 7º e 9º” (LC 140/11, art. 8º, XIV). Ou seja, é impor-
tante destacar que deve ser atribuída exegese restritiva para delimitar a 
competência da União e dos municípios, uma vez que elas estão em rol 
taxativo.

Assim, transcrevo trecho da bem prolatada sentença, adotando os 
seus fundamentos como razões de decidir:
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“Inicialmente, verifico que a preliminar de inépcia da inicial já se encontra superada 
pela anterior decisão do TRF da 4ª Região, que anulou a sentença anteriormente proferida 
nestes autos e acolheu a referida preliminar.

Quanto à necessidade de suspensão do processo, considero prejudicada, pois, ao retor-
narem os autos do TRF da 4ª Região, ambas as partes requereram seu julgamento.

Assim, passo a analisar as questões de mérito.
Trata-se de ação civil pública por meio da qual o Ibama postula seja a SUPRG condenada 

a apresentar o estudo técnico para realização das instalações para recebimento e tratamento 
dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição e a proceder à execução do 
projeto no prazo de 14 meses a contar da aprovação.

Segundo alega a inicial, a renovação da licença de operação n° 03/1997, de 21.10.2005, 
concedida pelo Ibama à SUPRG, prevê, entre outras condicionantes:

‘2.2. Apresentar, em 180 (cento e oitenta) dias, os Planos de Emergência Individual – 
PEIs do Porto Velho e do Porto Novo, em conformidade com a legislação em vigor.

2.3. Apresentar, em 270 (duzentos e setenta) dias, a Consolidação dos Planos de 
Emergência Individual – PEIs de todos os terminais e todas as instalações portuárias do 
Porto Organizado.

2.4. Apresentar, para os terminais do Porto Novo e do Porto Velho, no prazo de 270 
(duzentos e setenta) dias, os manuais de procedimento interno para o gerenciamento dos 
riscos de poluição, bem como para a gestão dos diversos resíduos gerados ou provenien-
tes das atividades de movimentação e armazenamento de óleo e substâncias nocivas ou 
perigosas, em conformidade com a legislação, as normas e as diretrizes técnicas vigentes.’

Diz a parte-autora (Ibama) que, ‘diante da omissão da SUPRG em atender às condicio-
nantes nos prazos acima estabelecidos, o Ibama procedeu à autuação da autarquia, por operar 
o porto em desacordo com os termos da licença, por meio do Auto de Infração 526625 série 
D, em 03.11.2006, aplicando-lhe uma multa de R$ 1.000.000,00’.

Como visto, o Ibama admite que as condicionantes que visa com a presente ação civil 
pública sejam cumpridas pelo réu são aquelas pertinentes à ‘renovação da licença de operação 
do Porto de Rio Grande’, que, por terem sido descumpridas, já foram objeto de autuação e 
multa pelo Ibama, no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), permanecendo, 
no entanto, o descumprimento.

Trata-se, pois, de licença de operação concedida pelo próprio Ibama, órgão ambiental federal.
A Lei nº 6.938/1981 criou, em seu artigo 6º, o Sisnama – Sistema Nacional do Meio 

Ambiente, integrado por diversos órgãos, dentre eles, como órgão consultivo e deliberativo, 
o Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente:

‘Art. 6º [...]
II – órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Cona-

ma), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes 
de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no 
âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;’ 

Dentro de sua finalidade de deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, o Conama edita diversas resoluções, instrumentos 
infralegais que regulamentam a aplicação concreta das normas legais ambientais, dentre 
elas, o próprio licenciamento ambiental.
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Essa mesma Lei nº 6.938/1981, no seu artigo 9º, prevê como um dos instrumentos da 
Política Nacional do Meio Ambiente, dentre outros, ‘o licenciamento e a revisão de ativi-
dades efetiva ou potencialmente poluidoras’.

Pelo que se percebe, as condicionantes mencionadas na inicial são parte da renovação da 
licença de operação do Porto de Rio Grande, instrumento do licenciamento ambiental das 
atividades portuárias concedido pelo Ibama, órgão ambiental federal (Licença de Operação 
nº 003/1997, de 21.10.2005).

O Ibama é um dos órgãos executores do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sis-
nama (artigo 6º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981) e possui a finalidade de executar e fazer 
executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo 
com a respectiva competência.

Nesse sentido, a Lei nº 7.735/1989, que criou o Ibama, assim dispôs:
‘Art. 2º É criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – Ibama, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, 
autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a 
finalidade de: (Redação dada pela Lei nº 11.516, de 2007)

I – exercer o poder de polícia ambiental; (Incluído pela Lei nº 11.516, de 2007)
II – executar ações das políticas nacionais do meio ambiente, referentes às atribui-

ções federais, relativas ao licenciamento ambiental, ao controle da qualidade ambiental, à 
autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, ao monitoramento e ao controle 
ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente; e (Incluído 
pela Lei nº 11.516, de 2007)

III – executar as ações supletivas de competência da União, de conformidade com a 
legislação ambiental vigente. (Incluído pela Lei nº 11.516, de 2007)’

No tocante ao licenciamento de atividades portuárias, o artigo 2º da Resolução Conama 
nº 001/1986, que ‘Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para a avaliação de 
impacto ambiental’, prevê:

‘Art. 2º Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo rela-
tório de impacto ambiental – Rima, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual 
competente e da Secretaria Especial do Meio Ambiente – Sema, em caráter supletivo, o 
licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

[...]
III – Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;’
A Secretaria Especial do Meio Ambiente – Sema, vinculada ao Ministério do Interior, 

foi extinta pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, que criou o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama. 

Por sua vez, a Resolução Conama nº 237/1997 conceitua e estabelece:
‘Art. 1º Para efeito desta resolução são adotadas as seguintes definições:
I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimen-
tos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

II – Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 
estabelece as condições, as restrições e as medidas de controle ambiental que deverão ser 
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 
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operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental;

III – Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambien-
tais relacionados à localização, à instalação, à operação e à ampliação de uma atividade 
ou empreendimento, apresentados como subsídio para a análise da licença requerida, tais 
como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, relatório ambiental pre-
liminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada 
e análise preliminar de risco;

IV – Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que afete 
diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois 
ou mais estados.

Art. 2º A localização, a construção, a instalação, a ampliação, a modificação e a operação 
de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

§ 1º Estão sujeitos ao licenciamento ambiental os empreendimentos e as atividades 
relacionadas no anexo 1, parte integrante desta resolução.

§ 2º Caberá ao órgão ambiental competente definir os critérios de exigibilidade, o de-
talhamento e a complementação do anexo 1, levando em consideração as especificidades, 
os riscos ambientais, o porte e outras características do empreendimento ou da atividade.

Art. 3º A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo 
de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente (EIA/Rima), 
ao qual se dará publicidade, garantida a realização de audiências públicas, quando couber, 
de acordo com a regulamentação.

Parágrafo único. O órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou o em-
preendimento não é potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, 
definirá os estudos ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento.

Art. 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis – Ibama, órgão executor do Sisnama, o licenciamento ambiental a que se refere o 
artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I – localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar 
territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou 
em unidades de conservação do domínio da União;

II – localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados;
III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de 

um ou mais estados;
IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor 

material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas 
formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN;

V – bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação es-
pecífica.
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§ 1º O Ibama fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame 
técnico procedido pelos órgãos ambientais dos estados e dos municípios em que se localizar 
a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos 
competentes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios envolvidos no 
procedimento de licenciamento.

§ 2º O Ibama, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos estados o 
licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uni-
formizando, quando possível, as exigências.

Art. 5º Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento 
ambiental dos empreendimentos e das atividades:

I – localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conser-
vação de domínio estadual ou do Distrito Federal;

II – localizados ou desenvolvidos nas florestas e nas demais formas de vegetação natural 
de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou 
municipais;

III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou 
mais municípios;

IV – delegados pela União aos estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal 
ou convênio.

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento 
de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais 
dos municípios em que se localizar a atividade ou o empreendimento, bem como, quando 
couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios envolvidos no procedimento de licenciamento.’

A exploração do Porto de Rio Grande foi delegada pela União, em conformidade com 
a Lei nº 9.277/1996, ao Estado do Rio Grande do Sul, por meio do Convênio nº 001 – Por-
tos/97, e o Estado do Rio Grande do Sul, para exploração da atividade delegada, criou, por 
meio da Lei Estadual nº 10.722/1996, uma autarquia estadual, a Superintendência do Porto 
de Rio Grande, justamente a ré neste processo.

Portanto, diante da legislação acima transcrita, verifica-se que o órgão competente para 
licenciamento dos portos, especialmente aqueles cuja operação foi delegada pela União ao 
Estado, é o órgão ambiental estadual, no presente caso, a Fepam, e apenas supletivamente 
o órgão ambiental federal (Ibama), nos exatos termos do artigo 2º da Resolução Conama nº 
001/1986 e do artigo 5º, inciso IV, da Resolução Conama nº 237/1997.

A atuação do Ibama, assim, poderia se dar em caráter supletivo, diante de eventual 
inércia do órgão ambiental, o que sequer é alegado que tenha ocorrido na presente hipótese, 
na qual, parece-me, o Ibama arvorou-se em órgão competente para licenciar o Porto de Rio 
Grande e passou a exigir-lhe multas e cumprimento de diversas condicionantes não exigidas 
pelo órgão estadual competente, constantes apenas na Licença de Operação nº 03/1997, 
concedida pelo próprio Ibama.

Sobre o conflito de competência para licenciamento ambiental entre órgão ambiental 
estadual (Fatma/SC) e o Ibama, a Consultoria Jurídica do Ministério do Meio Ambiente já 
teve oportunidade de se manifestar, por meio do Parecer nº 312/Conjur/MMA/2004 (dispo-
nível em: <www.ibama.gov.br/licenciamento/modulos/arquivo.php?cod_arqweb=par312>), 
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cujo teor passo a transcrever e integrar aos fundamentos da presente sentença (com destaque 
nosso às partes que entendemos mais relevantes):

‘Trata-se de conflito positivo de competência entre o Ibama e a Fatma/SC para a realiza-
ção do licenciamento ambiental do Estaleiro Aker Promar, no Município de Navegantes/SC.

De um lado se manifesta a procuradoria jurídica da referida fundação estadual, en-
tendendo ser de competência do órgão estadual o licenciamento do empreendimento em 
questão, tendo em vista que seus impactos ambientais diretos não ultrapassam os limites 
do Estado de Santa Catarina.

A Gerência Executiva do Ibama/SC posiciona-se no sentido de que o citado empreen-
dimento deve ser licenciado pelo Ibama, em suma, pelo fato de os impactos ambientais da 
atividade serem extensíveis ao mar territorial, bem da União, cabendo, portanto, ao órgão 
federal realizar tal licenciamento ambiental.

Já a Diretoria de Licenciamento e Qualidade – Diliq/Ibama diverge do posicionamento 
da Gerex/SC, com fulcro no art. 4º, I, da Resolução Conama nº 237/97, concluindo que 
caberia ao órgão ambiental estadual o licenciamento da atividade em questão, pois somente 
seria de responsabilidade do Ibama o licenciamento de empreendimentos ‘localizados ou 
desenvolvidos’ no mar territorial ou na plataforma continental, não bastando, para deslocar 
a competência para o Ibama, o fato de os impactos ambientais serem extensíveis a bem 
da União.

Preliminarmente, deve-se referir que a Consultoria Jurídica do Ministério do 
Meio Ambiente já tratou de tal tema no Parecer nº 1.853/Conjur/MMA/98 (Parecer 
nº 1.853/Conjur/MMA/98, datado de 07.12.98, da lavra do então Consultor Jurídico 
do Ministério do Meio Ambiente Dr. Vicente Gomes da Silva), concluindo que:

‘(...) não há contradição entre o regime constitucional dos bens da União e o fato de ser 
o licenciamento ambiental realizado pelos órgãos estaduais ou municipais integrantes do 
Sisnama, dada a preponderância do interesse público sobre o domínio do bem. Não há direito 
de propriedade da União sobre os bens de seu domínio tal qual a do particular, visto que são 
bens de uso comum do povo e, portanto, patrimônio de toda a nação. O critério utilizado 
pela lei para efeito de fixação das competências não decorre do regime constitucional 
dos bens da União, pois a licença é um instrumento administrativo de gestão ambiental. 
A competência administrativa em matéria ambiental é repartida politicamente para os três 
níveis de governo por força do texto constitucional. O critério adotado pelo legislador na 
Lei n° 6.938/81, para efeito de divisão das competências, é o do dano, e não do bem ou da 
localização da atividade ou do empreendimento. Os conceitos de domínio, administração 
e utilização dos bens públicos não se vinculam com o instituto do licenciamento ambiental, 
uma vez que são institutos distintos e, por conseguinte, tratados em legislação própria. 
Por fim, o licenciamento ambiental de uma atividade não implica o uso ou a alteração de 
regime do bem público.’

Antes de se adentrar no mérito da discussão em tela, mais particularmente, as questões 
atinentes à competência para realizar tal licenciamento ambiental, faz-se necessário que se 
analise brevemente o federalismo, a competência dos entes federados para tratar de questões 
ambientais e o Sistema Nacional de Meio Ambiente.

Ensina Loewenstein (in Teoría de la Constitución. Barcelona: Ariel, 1970. p. 356) que 
nenhum Estado Federal pode funcionar sem uma constituição escrita e rígida. O poder 
soberano é exclusivo do Estado Federal, no sentido de retratar independência, confere aos 
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entes federativos o desfrute de autonomia, ou seja, da capacidade de autodeterminação 
dentro de um rol de competências garantidoras de sua auto-organização, seu autogoverno, 
sua autolegislação e sua autoadministração.

Portanto, o Estado Federal é uma forma de Estado composto, em que existe a união de 
comunidades públicas dotadas de autonomia constitucional e política, submetida aos prin-
cípios da Constituição Federal, como fonte da organização dos estados e dos municípios.

A Constituição, ao criar a Federação, possibilita que o poder não fique concentrado 
nas mãos de uma única pessoa jurídica de direito público, mas que se reparta entre os 
entes coletivos que a compõem, os quais participam da formação da vontade da União.

A atual Constituição brasileira, adotando o federalismo, determina a existência de 
várias ordens, com autonomia político-administrativa, na composição de nossa Federação: 
a União como a ordem nacional, os estados como ordens regionais e os municípios como 
ordens locais.

Essa múltipla composição, consequentemente, permite que sobre o mesmo povo e sobre 
o mesmo território seja sentida a incidência de diversas ordens estatais, o que só se torna 
possível em razão da repartição de competências dentre os entes federativos.

A Constituição de 1988 partilha competências entre as pessoas jurídicas de direito 
público interno de forma bastante complexa, estribada na predominância do interesse. Ou 
seja, confere à União as matérias de interesse nacional ou geral; aos estados, as matérias 
de interesse regional; e aos municípios, as de interesse local.

Sobre o tema afirma Meirelles Teixeira:
‘A tão apregoada complexidade da divisão do poder nos Estados de tipo federal não 

reside, portanto, como se pode ver, na fixação do princípio geral que deve presidi-la. Isto é 
tarefa simplicíssima, e a esse respeito não há divergências doutrinárias, pois ninguém seria 
capaz de pretender que um assunto de evidente interesse nacional, geral, fosse deixado às 
diferentes soluções de numerosos estados membros, nem, ao contrário, que problemas de 
predominante e evidente interesse local fossem entregues à competência do poder central.’ 
(in Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990. p. 629)

Entretanto, não é fácil separar o que seja de interesse nacional, regional ou local, porque 
não há interesse municipal que não o seja reflexamente da União e do estado membro, como 
também não há interesse regional ou nacional que não ressoe nos municípios, como partes 
integrantes da Federação brasileira.

O legislador constituinte, ao repartir entre a União, os estados, o Distrito Federal e os 
municípios as várias competências do Estado brasileiro, repartiu também as atribuições 
relacionadas ao meio ambiente, estabelecendo competência comum à União, aos estados e 
aos municípios para articularem políticas públicas ambientais e exercerem suas competências 
administrativas, objetivando proteger o meio ambiente:

‘Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:

(...)
III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, 

os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
(...)
VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII – preservar as florestas, a fauna e a flora.’
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Já para legislar sobre matéria ambiental, a Constituição Federal prevê como competentes, 
de forma concorrente, a União, o Distrito Federal e os estados membros. Estabelece o art. 
24 da CF que compete à União, aos estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição (inciso IV); proteção ao patri-
mônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico (inciso VII); responsabilidade 
por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico (inciso VIII).

O município, de fato, foi excluído do dispositivo constitucional que expressamente 
permite legislar sobre proteção ambiental (art. 24 da CF).

Contudo, diante da interpretação sistemática da Constituição Federal (arts. 23, 30, I e 
II, e 225), é competente, com os demais poderes, para legislar, respeitando os limites de 
sua autonomia, sobre o meio ambiente.

É o ‘interesse local’ que definirá a competência municipal nas questões ambientais em 
consonância com a competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal 
em legislar sobre proteção ao meio ambiente.

No que tange à competência comum, a Lei Federal nº 6.938/81, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, 
cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisnama:

‘Art. 6º Os órgãos e as entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos territó-
rios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis 
pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente – Sisnama, assim estruturado:

I – órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da 
República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio 
ambiente e os recursos ambientais;

II – órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Cona-
ma), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes 
de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no 
âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida;

III – órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a 
finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política 
nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;

IV – órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política 
e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;

V – órgãos seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de 
programas e projetos e pelo controle e pela fiscalização de atividades capazes de provocar 
a degradação ambiental;

VI – órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e pela 
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;’

A opção do legislador constituinte pela competência comum para a defesa do meio 
ambiente, bem como do legislador ordinário pela criação do Sisnama, sinaliza a importância 
que se deu à proteção ambiental, tendo como decorrência a necessidade de cooperação de 
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todos os entes federados, seus órgãos e suas entidades na proteção e na execução daqueles 
temas a que deu dignidade constitucional.

Sobre o Sisnama, afirma Marcelo Abelha Rodrigues que ‘o legislador procurou dar 
aplicação à competência comum para implementação da política ambiental, criando um 
verdadeiro plexo de órgãos estatais, nos três níveis (União, estados e municípios), tendo 
em vista a regra do art. 23 do diploma constitucional. A esse sistema criado deu o nome de 
Sisnama’ (in Instituições de Direito Ambiental, Max Limonad, p. 124).

O Sisnama, em suma, representa a articulação dos órgãos ambientais existentes e atu-
antes em todas as esferas da Administração Pública. Ao discorrer sobre o Sisnama, Édis 
Milaré usa a seguinte analogia:

‘(...) poder-se-ia dizer que o Sisnama é uma ramificação capilar que, partindo do sistema 
nervoso central da União, passa pelos feixes nervosos dos estados e atinge as periferias mais 
remotas do organismo político administrativo brasileiro, por meio do municípios.’ (in Direito 
do Ambiente: doutrina – jurisprudência – glossário. 3. ed. Revista dos Tribunais, 2004. p.397)

Dessa forma, pode-se afirmar que a todos os integrantes do Sisnama se atribuiu a res-
ponsabilidade pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental, tendo em vista ter 
sido tal sistema nacional criado com o fim de operacionalizar, dar efetividade e eficiência 
à proteção ambiental.

Assim, não cabe aos municípios e aos estados pedir autorização à União para exerce-
rem o poder de polícia administrativa, para organizarem seus serviços administrativo-am-
bientais ou para utilizarem os instrumentos da política nacional do meio ambiente, entre 
os quais se inclui o licenciamento ambiental (CAPPELLI, Silvia. Gestão compartilhada da 
atividade de licenciamento ambiental. Disponível em: <http://www.mp.rs.gov.br/hmpage/
homepage2.nsf/pages/municípios>. Acesso em: 02 fev. 2004).

A Lei Federal nº 6.938/81 elenca o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Am-
biente. Expressa o seu art. 10, caput:

‘Art. 10 – A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimen-
tos e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, de-
penderão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 
licenças exigíveis.’

A Resolução Conama nº 237/97 define o conceito de licenciamento ambiental, da se-
guinte forma (art. 1º, inc. I):

‘Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente licencia a localização, a instalação, a ampliação e a operação de empreendimen-
tos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.’

A mesma Resolução Conama nº 237/97 veio a regulamentar a atuação dos membros do 
Sisnama na execução da Política Nacional do Meio Ambiente, disciplinando critérios para 
exercício da competência para o licenciamento a que se refere o art. 10 da Lei nº 6.938, de 
31 de agosto de 1981, buscando a integração na atuação dos órgãos competentes do Sis-
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tema Nacional do Meio Ambiente, em conformidade com as respectivas competências. Tal 
repartição de atribuições restou fundada na ‘predominância do interesse’ com base nos 
impactos ambientais da atividade ou do empreendimento.

Nesse sentido, refere a resolução do Conama que compete ao Ibama o licenciamento 
dos seguintes empreendimentos e atividades:

‘Art. 4º – Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama, órgão executor do Sisnama, o licenciamento ambiental, a que se refere 
o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I – localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; na pla-
taforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de 
conservação do domínio da União;

II – localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados;
III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de 

um ou mais estados;
IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor 

material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas 
formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN;

V – bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação es-
pecífica.

§ 1º – O Ibama fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame 
técnico procedido pelos órgãos ambientais dos estados e dos municípios em que se localizar 
a atividade ou o empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos 
competentes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios envolvidos no 
procedimento de licenciamento.

§ 2º – O Ibama, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos estados o 
licenciamento de atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uni-
formizando, quando possível, as exigências.’

Aos órgãos estaduais de meio ambiente competem os seguintes licenciamentos ambien-
tais (conforme a Resolução Conama nº 237/97):

‘Art. 5º – Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento 
ambiental dos empreendimentos e das atividades:

I – localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conser-
vação de domínio estadual ou do Distrito Federal;

II – localizados ou desenvolvidos nas florestas ou nas demais formas de vegetação natural 
de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou 
municipais;

III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou 
mais municípios;

IV – delegados pela União aos estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal 
ou convênio.

Parágrafo único – o órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento 
de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais 
dos municípios em que se localizar a atividade ou o empreendimento, bem como, quando 
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couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios envolvidos no procedimento de licenciamento.’

A Resolução Conama nº 237/97 dispõe sobre o município:
‘Art. 6º – Compete ao órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da 

União, dos estados e do Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de em-
preendimentos e atividades de impacto ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas 
pelo estado por instrumento legal ou convênio.’

Acerca do Sistema Nacional de Meio Ambiente e do licenciamento ambiental, escreve 
Édis Milaré:

‘Como se vê, versaram referidos diplomas sobre as normas federais básicas para a 
uniformização do licenciamento ambiental em todo o território nacional, referendando a 
descentralização de sua outorga, que ficou entregue fundamentalmente aos órgãos estaduais.

A seguir, a Constituição de 1988, recepcionando a Lei nº 6.938/81, deixou claro que 
os diversos entes da Federação devem partilhar as responsabilidades sobre a condução 
das questões ambientais, tanto no que tange à competência legislativa, quanto no que diz 
respeito à competência dita implementadora ou de execução.

Assim, integrando o licenciamento o âmbito da competência de implementação, os três 
níveis de governo estão habilitados a licenciar empreendimentos com impactos ambientais, 
cabendo, portanto, a cada um dos entes integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente 
promover a adequação de sua estrutura administrativa com o objetivo de cumprir essa função, 
que decorre, insista-se, diretamente da Constituição.’ (in Direito do Ambiente: doutrina – 
jurisprudência – glossário. 3. ed. Revista dos Tribunais, 2004. p. 492)

Verificada a legislação incidente sobre o tema, pode-se afirmar que a competência dos 
integrantes do Sisnama para realizar o licenciamento ambiental tem como fundamento o 
‘impacto ambiental’ do empreendimento ou da atividade.

Em nenhum momento a legislação ambiental brasileira atrela a competência para a 
realização do licenciamento ambiental à dominialidade do bem afetado.

Ressalta-se que, no tocante ao direito ambiental, o licenciamento ambiental ganha matriz 
específica em razão do bem jurídico envolvido: o meio ambiente.

Preceitua o caput do art. 225 da CF que todos têm direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.

Meio ambiente é bem jurídico que não se encontra na esfera de disponibilidade de nin-
guém, nem do Estado, nem dos administrados (SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental 
Constitucional. Malheiros, 1994. p. 31).

Acerca do bem jurídico ‘meio ambiente’, manifesta-se Humberto Quiroga Lavié em 
sua obra Los derechos públicos subjetivos y la participación social:

‘El ambiente público o dominio público ambiental no es un derecho real de dominio, 
como una potestad uti singuli en favor de nadie: ni de los particulares ni del Estado. Más 
que dominio es dominio del orden natural que requiere protección social: el uso social 
o individual del dominio público ambiente es un reflejo condicionado a los mandatos del 
orden natural. La sociedad, en el ejercicio de sus derechos públicos subjetivos, más que 
disponer, debe impedir, proteger, controlar. Ése es el carácter jurídico de los derechos 
públicos subjetivos ambientales: más deberes frente al orden natural que derechos sobre 
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dicho orden. Los derechos surgen frente al estado para evitar la depredación del orden 
ambiental. Con esto transformanos el manejo de los conceptos uti singuli-uti universalis 
sobre los bienes públicos: en ningún caso hay uti singuli, es decir, un derecho subjetivo 
que pueda invocarse sobre el ambiente; sólo habrá derechos uti universalis, con reflejos 
del orden natural para lograr el mantenimiento del equilibrio ambiental.’ (apud SILVA 
FILHO, Derly Barreto e. A processuabilidade das licenças ambientais como garantia dos 
administrados. Revista de Direito Ambiental Brasileiro, v. 05, p. 84)

Nesse contexto se insere o licenciamento ambiental, pois visa a controlar preventivamente 
atividades que sejam potencialmente causadoras de degradação ambiental e a assegurar a 
incolumidade do direito (difuso) ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desta feita, o 
licenciamento ambiental tem por fundamento compatibilizar a proteção do meio ambiental com 
o desenvolvimento econômico sustentável, tendo sua análise focada nos impactos ambientais 
da atividade ou do empreendimento, não na titularidade dos bens afetados.

Sobre o tema, bem refere o já citado Parecer nº 1.853/Conjur/MMA/98:
‘Portanto, o instituto do licenciamento vincula-se ao interesse público, e não à titu-

laridade do bem. Até mesmo porque, segundo opinião unânime dos mais significativos 
administrativistas, para fazer valer sua condição de proprietário, é necessário que o ente 
estatal desafete o bem da finalidade pública.

Assim, não há qualquer contradição entre o regime constitucional dos bens da União e 
o fato de ser o licenciamento estadual, dada a preponderância do interesse público sobre o 
direito de propriedade do patrimônio da nação. Ainda, porque a preservação do meio am-
biente é competência atribuída a todas as esferas de governo (União, estados, Distrito Federal 
e municípios). Logo, sendo a competência ambiental privativa da União, quer seja para 
legislar, quer seja para fazer a gestão dos recursos ambientais, não há justificativa jurídica 
para restringir as atividades dos estado neste campo, além das restrições já estabelecidas 
na lei de regência da matéria. Não pode o intérprete distinguir o que a lei não distingue.’

No mesmo sentido manifesta-se Álvaro Mirra (in Ação civil pública e a reparação do 
dano ao meio ambiente. Juarez de Oliveira, 2002. p. 156), quando trata da competência 
da Justiça Federal:

‘Nessa linha de entendimento, tem-se sustentado, com razão, que o fato de a degrada-
ção ambiental atingir bens de domínio da União, como o mar territorial, as praias, os rios 
interestaduais, as cavernas e os sítios arqueológicos e pré-históricos, os recursos minerais 
(art. 20, III, VI, IX, X, da CF), os exemplares da fauna terrestre (art. 1°, caput, da Lei n° 
5.197/67) e aquática (art. 3° do Decreto-Lei n° 221/67) ou as áreas naturais abrangidas por 
unidades de conservação federais – parques, reservas, estações ecológicas etc. –, não é 
suficiente para caracterizar o interesse jurídico apto a viabilizar a intervenção da União no 
processo movido para a obtenção da responsabilização civil do degradador. Isso porque, 
como analisado anteriormente, o dano ambiental significa a lesão ao meio ambiente, como 
bem incorpóreo, qualificado juridicamente como bem de uso comum do povo (art. 225, 
caput, da CF), e aos elementos corpóreos e incorpóreos que o integram – os denominados 
bens ambientais –, os quais receberam tratamento legal específico, devido à sua função 
ecológica e ambiental, como recursos ambientais (art. 3°, V, da Lei n° 6.938/81), sendo, em 
quaisquer dos casos, na sua dimensão coletiva, como interesses difusos, bens pertencentes à 
coletividade, independentemente da titularidade do domínio reconhecida sobre o elemento 
material específico atingido.’
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Segue ainda o mesmo autor:
‘Assim, nos exemplos acima apontados, se, por um lado, a agressão recai sobre bens 

corpóreos de domínio da União – o mar, as praias, os rios interestaduais, as cavernas, os 
exemplares da fauna, as unidades de conservação federal –, por outro lado, no âmbito da 
ação civil pública, a reparação de danos pretendida visa à recomposição do meio ambiente 
e dos bens ambientais na condição, respectivamente, de bem incorpóreo de uso comum 
do povo e de recursos ambientais, sempre como bens que pertencem à coletividade como 
um todo, que tem direito ou interesse à sua manutenção de forma equilibrada em termos 
ecológicos, direito, como visto, difuso e a todos pertencente; não como bens integrantes 
do patrimônio da União ou de entidades públicas federais.’

Portanto, não basta que a atividade licenciada atinja ou se localize em bem da União 
para que fique caracterizada a competência do Ibama para efetuar o licenciamento am-
biental. O licenciamento ambiental dá-se em razão da abrangência do impacto ao meio 
ambiente, e não em virtude da titularidade do bem atingido.

Acerca de tema similar, vem a jurisprudência se manifestando:
TJSP – AI nº 182.852-1 – 5ª Câmara Cível 
‘É irrelevante que a degradação ambiental alcance bens de domínio da União, mais 

precisamente um rio interestadual, os terrenos marginais e suas praias. O interesse que 
se visa tutelar com a ação civil pública é o meio ambiente, patrimônio comum de toda a 
população, e não, especificamente, da União Federal.’

TJSP – Ap. Cív. 21.564-5/5 – 5ª Câmara Cível
‘A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ação civil pública de reparação 

de danos causados ao meio ambiente, ainda que a área em litígio pertença à União.’
TJSP – AI n° 007.109-5/7 – 5ª Câmara Cível
‘COMPETÊNCIA – Ação civil pública – Proteção da natureza – Patrimônio público 

– Extração de quartzo – Terreno de domínio da União 015 – Degradação ambiental – Com-
petência da Justiça Estadual para processar e julgar ação civil pública visando à proteção 
do meio ambiente.’

TRF/4ª REGIÃO – AG – 82734 – 3ª TURMA – TRF400082864
‘O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, 

em caráter supletivo à atuação do órgão estadual, possui competência para proceder ao 
licenciamento ambiental de área de preservação permanente, terras de marinha ou praias, 
devendo impedir a construção de obras nesses locais – Lei n° 6.938/81, na redação dada 
pela Lei n° 7.804/89. Agravo de instrumento improvido.’

Como explicitado na Lei Federal nº 6.938/81, incumbe ao Ibama o licenciamento 
ambiental de atividades e obras com grande impacto ambiental, de âmbito nacional ou 
regional, sem nenhuma derivação para outros aspectos tais como titularidade do bem, 
característica ou natureza da atividade. Portanto, parece-nos que utilizar o critério bens 
da União – instituídos no art. 20 da Constituição – para efeito de identificar e distinguir 
as competências de licenciamento ambiental nos três níveis da Federação por via de in-
terpretação em desapreço ao que dispõe a lei em sentido formal e material é um equívoco 
(Parecer nº 1.853/Conjur/MMA/98).

Admitido o atrelamento do licenciamento ambiental à titularidade do bem afetado, tería-
mos uma gama de empreendimentos e atividades de diminuto impacto ambiental sujeitos 
ao licenciamento obrigatório pelo Ibama. Caberia ao Ibama, por exemplo, licenciar toda 
e qualquer atividade de mineração, qualquer construção situada na orla marinha (terreno 
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de marinha), qualquer atividade que capte água ou lance efluentes em rios que banhem 
mais de um estado, ou que se estendam a território estrangeiro (rios de domínio da União).

O critério da titularidade do bem para aferição do membro do Sisnama competente 
para realizar o licenciamento ambiental, além de contrariar, frontalmente, o disposto na 
Lei nº 6.938/81, traria, per si, inúmeros conflitos entre os entes federados. Utilizando-se tal 
critério, ter-se-ão casos em que teremos União, estado e município(s) com bens afetados 
diretamente por um empreendimento, consequentemente, com o dever de licenciar a ativi-
dade. Como no seguinte caso: licenciamento de uma atividade de mineração de pequeno 
impacto ambiental, localizada em rio estadual, dentro de uma unidade de conservação de 
uso sustentável criada pelo município.

Conforme manifestado anteriormente por esta Consultoria Jurídica (Parecer nº 
1.853/Conjur/MMA/98), o ato de licenciar uma atividade nada tem a ver com a ti-
tularidade do bem, visto que são institutos totalmente distintos e assim tratados pela 
legislação. Evidentemente, na hipótese de uso de um bem da União pelo particular, 
somente ela – União – pode autorizar por via de outorga e sob o manto e a proteção 
da legislação própria. Em outra vertente, e admitindo-se a hipótese de competência 
privativa da União para esse efeito, estaríamos aqui propondo a descaracterização do 
sistema nacional de licenciamento, instituído pela lei, ou, no mínimo, negando a sua 
eficácia jurídica no atual ordenamento vigente.

O licenciamento ambiental é procedimento de controle prévio das atividades potencial-
mente causadoras de impacto sobre o meio ambiente, sendo que os atos dele decorrentes 
não implicam a liberação ou a vulneração da necessária concessão outorgada pelo poder 
público para exploração de bens de sua titularidade.

A tutela do uso (quantidade) das águas federais é realizada pela Agência Nacional de 
Águas – ANA. O direito à lavra mineral depende de autorização do Departamento Nacional 
de Produção Mineral – DNPM. E, em ambos os casos, cabe aos membros do Sisnama o 
dever de proteger o meio ambiente, bem de uso comum do povo, utilizando, dentre outros 
instrumentos, o licenciamento ambiental.

Acerca da interação do licenciamento ambiental e da outorga para uso de minério, afirma 
o Prof. Paulo Affonso Leme Machado:

‘Há zona de interação entre a legislação minerária e a legislação de defesa do ambiente. 
Assim, ainda que haja uma diferença de competências entre os órgãos públicos que podem 
estabelecer normas, essas legislações se interpenetram a todo instante em um plano da 
legalidade ordinária e da própria Constituição. Assim, é competência privativa da União 
legislar sobre ‘jazidas, minas e outros recursos minerais’ (art. 22, XII, da CRFB), mas, de 
outro lado, é competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal legislar 
sobre ‘conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio 
ambiente e controle da poluição’ (art. 24, VI, da CRFB). A atividade administrativa federal 
sobre a lavra e pesquisas dos recursos minerais deverá respeitar e cumprir a legislação de 
caráter geral de natureza ambiental – da própria União – como também as normas suple-
mentares estaduais ambientais.’ (MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental 
brasileiro. 4. ed. Malheiros, 1992. p. 41)

Segue o mesmo autor:
‘Autorizada por órgão federal competente, nem por isso se furta o minerador – privado 

ou público – à autorização ambiental oriunda da autoridade estadual competente, que, 
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gozando de competência constitucional, tem poder de polícia sobre a atividade, podendo, 
portanto, impor-lhe sanções administrativas se a mineração for lesiva ao meio ambiente, 
como possibilita o art. 225, § 3º, CF.’

Em suma, a concessão do direito de explorar bem de domínio da União não autoriza o 
cessionário a violentar as leis que preservam a natureza. Da mesma forma, o licenciamento 
ambiental não concede o direito à exploração de bens de titularidade do poder público.

Assim, na determinação de competências para realização do licenciamento ambien-
tal, deve prevalecer o critério do alcance do ‘impacto ambiental direto’, intrínseco ao direito 
ambiental segundo os ditames constitucionais, e não o critério da titularidade do bem.

Nesse sentido, registra-se a posição de Daniel Fink, Hamilton Alonso Jr. e Marcelo 
Dawalibi:

‘Tem-se que a fixação do órgão competente dependerá da área de influência direta que 
o empreendimento atingir. Nessa vertente, para a determinação da entidade federativa com 
atribuição para licenciar, o caminho natural deve ser o desenvolvido pelo próprio legislador 
constituinte no campo das demais divisões de competências administrativas e para legislar 
(arts. 21, 22, 23, 24, 25 e 30, todos da CF): o princípio geral da predominância do interesse.’ 
(In Aspectos jurídicos do licenciamento ambiental. 2. ed. Forense Universitária, 2002. p. 43)

Finalizando, salienta-se que os órgãos ambientais do Brasil têm enormes dificuldades 
para implementar suas políticas. Há uma grande defasagem entre a demanda e a capacidade 
de atendimento nas políticas ambientais do país. Não é razoável, portanto, que haja disputa 
de competências e sombreamentos institucionais: é necessária uma complementaridade 
de atribuições e um compartilhamento de responsabilidades. Para isso, foi instituído o 
Sistema Nacional de Meio Ambiente. Além disso, devem ser fortalecidos os mecanismos 
institucionais de articulação que permitam aos governos em conjunto, independentemente 
de divergências políticas, responderem com melhor efetividade aos desafios a fim de ga-
rantir que o desenvolvimento do país preserve nosso maior patrimônio. A participação da 
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios nesse cenário permite não só um 
controle maior, como também uma melhor qualidade na prestação de serviços à coletivi-
dade (CAPPELLI, Silvia. Gestão compartilhada da atividade de licenciamento ambiental. 
Disponível em: <http://www.mp.rs.gov.br/hmpage/homepage2.nsf/pages/municípios>. 
Acesso em: 02 fev. 2004).

Isso posto, além da manutenção do disposto no Parecer nº 1.853/Conjur/MMA/98, 
em especial, no que diz respeito à competência para realizar o licenciamento ambiental, 
conclui-se:

a) o meio ambiente é bem de uso comum do povo, não sendo de propriedade da União, 
dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. A preservação do meio ambiente inte-
ressa a toda a coletividade, não apenas às entidades políticas;

b) o licenciamento ambiental é um procedimento de controle prévio das atividades 
potencialmente causadoras de impacto sobre o meio ambiente. Desta feita, o licenciamento 
ambiental não concede o direito à exploração de bens de titularidade do poder público;

c) cabe ao poder público, no ato da concessão do direito de explorar bens de sua titula-
ridade, zelar por seu domínio. A concessão/permissão de tal uso de bem do poder público 
não autoriza o cessionário a violentar as leis que preservam a natureza;

d) a titularidade do bem afetado pela atividade ou pelo empreendimento não define 
a competência do membro do Sisnama para realização do licenciamento ambiental. Tal 
critério contraria o art. 10 da Lei nº 6.938/81 e as disposições do Conama sobre o tema;
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e) o critério para definição do membro do Sisnama competente para a realização 
do licenciamento ambiental deve ser fundado no alcance dos ‘impactos ambientais’ da 
atividade ou do empreendimento, conforme o regrado pela Resolução Conama nº 237/97;

f) na presente questão, somente caberá ao Ibama realizar o licenciamento ambiental do 
Estaleiro Aker Promar, no Município de Navegantes/SC, caso esteja configurada alguma 
das hipóteses previstas no art. 4º da Resolução Conama nº 237/97.

É o parecer, sub censura.’
Como visto, o caso acima tratado assemelha-se, em muito, ao presente caso, no qual 

está havendo alijamento, pelo Ibama, do órgão estadual competente para licenciar a ativi-
dade portuária, sendo que as condicionantes objeto da presente ação civil pública decorrem 
desse licenciamento conferido ilegalmente, pois não tinha o Ibama competência para tanto.

Dessarte, entendo que, diante da incompetência do Ibama para proceder ao licenciamento 
do Porto de Rio Grande, a Licença de Operação nº 003/1997 é nula, pois caberia ao órgão 
ambiental estadual conferir tal licença, e, se não o fez, ao que parece dos autos, foi por ter 
o próprio Ibama alijado tal órgão (indevidamente) de tal função.

Em casos similares, assim se manifestou o TRF da 4ª Região:
‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLI-

CA – DANO AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE RESTINGA FIXADORA 
DE DUNAS (APP). DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO – PAGAMENTO DE INDENI-
ZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA VERBA INDE-
NIZATÓRIA – DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA 
EM JORNAL DE DIVULGAÇÃO REGIONAL – FIXAÇÃO DE ASTREINTES. [...]

2.3.1. Da competência para o licenciamento
O tema em exame envolve o estudo da repartição de competências entre os órgãos 

ambientais.
O art. 225 da Constituição Federal estabelece:
‘Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 

uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)
§ 4º – A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais.’

Para assegurar a efetividade desse direito, a Constituição Federal estatui que a atuação 
administrativa na proteção do meio ambiente será comum à União, aos estados, ao Distrito 
Federal e aos municípios (artigo 23, VI), deixando claro, dessarte, que os diversos entes da 
Federação devem partilhar responsabilidades.

Disciplinando o assunto, estabelece a Lei nº 6.938/81, recepcionada pela Constituição 
Federal de 1988, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e me-
canismos de formulação e aplicação:

‘Art. 6º – Os órgãos e as entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos terri-
tórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis 
pela proteção e pela melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do 
Meio Ambiente – Sisnama, assim estruturado:
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(...)
IV – órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão federal, a política 
e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;

V – órgãos seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de 
programas e projetos e pelo controle e pela fiscalização de atividades capazes de provocar 
a degradação ambiental;

VI – órgãos locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e pela 
fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

(...)
Art. 9º – São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:
(...)
III – a avaliação de impactos ambientais;
IV – o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;
(...)
Art. 10 – A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos 

e atividades utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente 
poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras 
licenças exigíveis.

(...)
§ 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-

nováveis – Ibama o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e 
obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.

(...)
Art. 11 – Compete ao Ibama propor ao Conama normas e padrões para implantação, 

acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que 
forem oriundas do próprio Conama.

§ 1º A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade 
ambiental serão exercidos pelo Ibama, em caráter supletivo da atuação dos órgãos estadual 
e municipal competentes.’

Como se vê, ao Ibama compete o licenciamento de obras com significativo impacto 
ambiental, de âmbito nacional ou regional. A competência para o licenciamento, portanto, 
é definida pela extensão dos impactos ambientais, não pela propriedade do bem.

Nesse contexto, cabe ao órgão municipal licenciar obras de impacto estritamente local.
Sobre o tema, transcrevo trecho do artigo jurídico ‘Aspectos da competência da Justiça 

Federal e Direito Ambiental: a intervenção do Ministério Público ou do Ibama’, publicado 
pelo Juiz Vilian Bollmann na Revista LEX n° 227, de julho de 2008:

‘No que se refere ao licenciamento, o art. 10 da Lei 6.938/1981 estabelece que a atuação 
do Ibama é supletiva quanto à aprovação de obras de construção, instalação, ampliação 
e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
considerados efetiva e potencialmente poluidores. Recentemente, o Ministério do Meio 
Ambiente, na qualidade de órgão central do Sisnama (art. 6º, III, da Lei 6.938/1981), decidiu 
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conflito positivo de atribuições entre o Ibama e a Fatma/SC, argumentando que o fato de a 
atividade licenciada atingir ou se localizar em bem da União não caracteriza a competên-
cia da autarquia federal para efetuar o licenciamento ambiental, pois este se dá em razão 
da abrangência do impacto ao meio ambiente, e não em virtude da titularidade do bem 
atingido (Despacho 2.176/2004 – PROGE/GABIN, Parecer MMA 312/2008). Logo, quanto 
ao licenciamento, as atribuições do Ibama são consideradas restritas, e, quando lhe faltar 
a atribuição, a sua intervenção será considerada nula, por vício de incompetência (art. 
37 da CR, c/c art. 2º, a, da Lei 4.717/1965), não se permitindo o ingresso na lide como 
pretenso órgão licenciador.’

No caso, a área atingida pela edificação integra bem de propriedade da União, mas, 
como visto, tal fato não implica a necessidade de o licenciamento ser realizado pelo órgão 
federal. O que interessa, segundo a lei, é a magnitude do dano e, neste ponto, não há como 
afirmar que a obra pudesse implicar prejuízo ao meio ambiente de outro município que 
não Balneário Camboriú.

Portanto, não há mácula no fato de o licenciamento ter sido conduzido pela municipali-
dade. Pois bem, os elementos probatórios evidenciam que o réu buscou na municipalidade 
a aprovação do projeto construtivo, com parecer favorável da Secretaria do Meio Ambiente 
– Fundema (evento 30, OUT5, p. 7), bem como que esta não se manteve inerte ao constatar 
que a edificação do muro não correspondia ao projeto aprovado (evento 30, OUT2, p. 3), 
sendo que a renovação do Alvará n° 167/2006 (evento 30, OUT3, p. 1-2) evidencia a regu-
larização da obra. Assim, a obra, autorizada e fiscalizada pelo município réu, foi concluída.

[...]’ (TRF4, AC 5001902-09.2010.404.7208, Terceira Turma, relator Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 05.02.2015)

‘DIREITO AMBIENTAL. PROCESSO DE LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA 
DA FATMA DEMONSTRADA. COMPETÊNCIA DO IBAMA NÃO DEMONSTRADA. 
INEXISTÊNCIA DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL DE ÂMBITO REGIO-
NAL OU NACIONAL. PEDIDO DE OBSERVAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES CONTIDAS 
NA RESOLUÇÃO DE Nº 428/2010. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O PEDIDO 
FINAL FORMULADO NA INICIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 
AD CAUSAM. NÃO CONFIGURADA.

1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da ré Nova Próspera Mineração 
S.A., visto que, como demonstram os documentos juntados aos autos, ela é proprietária da 
área, e, embora o licenciamento tenha sido requerido pela ré HANTEI, as consequências do 
empreendimento podem, eventualmente, ter efeitos sobre sua esfera jurídica (art. 47 do CPC).

2. Em relação ao recurso do ICMBio postulando a reforma de sentença para que também 
seja determinado que a Fatma, doravante, passe a observar as prescrições contidas na Re-
solução nº 428/2010 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama, submetendo ao 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade os processos de licenciamento 
ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar unidade 
de conservação (UC) específica ou sua zona de amortecimento (ZA), anoto que a questão já 
foi apreciada por esta Corte no julgamento do AI nº 5013527-62.2012.404.0000/SC, que assim 
anotou: ‘Não havendo pedido formulado na petição inicial de determinação à Fatma para 
que submetesse à autorização do ICMBio todos os processos de licenciamento ambiental 
de empreendimentos que possam vir a afetar UCs ou suas zonas de amortecimento (ZA), é 
vedado ao autor, após a citação, sem o consentimento do réu, emendá-la, em decorrência do 
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fenômeno da estabilização da lide (art. 264 do CPC), e ao magistrado conhecer do pedido 
(arts. 128 e 460 do CPC)’.

3. A competência do órgão estadual (Fatma) para o processo de licenciamento do em-
preendimento Parque Hotel Marina – Ponta do Coral na ilha de Florianópolis/SC restou 
reconhecida por esta Terceira Turma no julgamento dos Agravos de Instrumento de nos 
5012177-39.2012.404.0000/SC e  5016453-16.2012.404.0000/SC: ‘Conforme documentos 
juntados aos autos de origem, o próprio Ibama manifestou-se por três vezes no sentido de 
ser incompetente para o licenciamento: ‘48. Desde a edição da OJN 15, de 05.04.2010, 
para os procedimentos iniciados antes da publicação da LC 140/2011, o entendimento 
consolidado do Ibama é de que apenas quando o significativo impacto ambiental for de 
âmbito regional ou nacional a competência para licenciar empreendimento ou atividade 
será desta autarquia federal. 49. No caso sub judice, o significativo impacto ambiental é 
de âmbito apenas local, conforme informa a Nota Técnica n° 46/2012, motivo pelo qual 
não compete ao Ibama o seu licenciamento’. Cumpre assinalar que o Ibama pode exercer 
fiscalização supletiva, consoante reiterada jurisprudência’.

4. Apelação da HANTEI provida. Desprovidas as demais apelações.’ (TRF4, AC 
5013424-86.2012.404.7200, Terceira Turma, relator Carlos Eduardo Thompson Flores 
Lenz, juntado aos autos em 16.01.2014)

Sendo a licença de operação concedida por órgão incompetente, é nula, e são também 
nulas todas as exigências que dela decorram, tais como as requeridas nestes autos, devendo 
ser julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

Todavia, esclareço que, nestes autos, não se está discutindo diretamente a validade ou 
nulidade da licença ambiental, sendo tais fundamentos concernentes à análise da procedência 
ou não dos pedidos, pois, no caso de ser declarada nula a licença de operação, ter-se-ia o 
Porto de Rio Grande operando sem qualquer licença dos órgãos ambientais.

Portanto, cabe à Fepam, desde já, passar a exercer sua competência para o licenciamento 
ambiental do Porto de Rio Grande, sem interferências indevidas do Ibama, que deve atuar 
apenas em caráter supletivo. Como o Ministério Público Federal integra a presente ação civil 
pública como custos legis, cabe-lhe tomar as providências cabíveis para que o licenciamento 
seja realizado pelo órgão competente, impedindo que o Ibama extrapole sua competência, 
adentrando em questões que cabe ao órgão estadual licenciar.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente deferida e JULGO IMPROCEDEN-

TES os pedidos veiculados na inicial, resolvendo o mérito do processo, nos termos do artigo 
487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação do Ibama ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do 
artigo 18 da Lei nº 7.347/1985.

O Ibama é isento de custas, nos termos do artigo 4º, inciso I, da Lei nº 9.289/1996.
Sentença sujeita ao reexame necessário, por não possuir conteúdo econômico aferível.” 

(evento 22 – SENT1)

De fato, tem-se que a competência para o licenciamento da referida 
atividade nas instalações portuárias do Porto de Rio Grande é do órgão 
ambiental estadual. 

Em sentido semelhante, já decidiu a Quarta Turma deste Tribunal:
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“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
COMPETÊNCIA. INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ – IAP. ATIVIDADE DE 
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA 
DO PORTO DE PARANAGUÁ/PR, CONSISTENTES NO TERMINAL PÚBLICO DE 
FERTILIZANTES, EM SISTEMA DE CORREIAS TRANSPORTADORAS SOBRE A 
ÁREA DO PORTO ORGANIZADO E EM TERMINAIS PRIVADOS DE FERTILIZAN-
TES. IMPACTO AMBIENTAL REDUZIDO. SUFICIÊNCIA DO PLANO DE CONTROLE 
AMBIENTAL. ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA. AUSÊNCIA DE JUSTI-
FICATIVA PARA O ESTUDO PRETENDIDO DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL.

1. Hipótese em que o empreendimento, segundo a prova dos autos, não gerará impactos 
socioeconômicos negativos.

2. Os órgãos ambientais federal (Ibama) e estadual (IAP) estão de acordo quanto à 
competência deste último para autorizar as licenças adequadas.

3. A Resolução Conama 237/97 autoriza a utilização de outros instrumentos ou estudos 
ambientais para subsidiar o exame de viabilidade ambiental do empreendimento.

4. Licença ambiental concedida mediante apresentação de plano de controle ambiental. 
Ausência de irregularidade. 

5. A lei municipal exclui o empreendimento de infraestrutura do Porto de Paranaguá do 
rol taxativo daqueles que podem causar impacto na vizinhança. 

6. Ausência de alteração urbanística significativa a ensejar a realização de estudo de impacto 
de vizinhança.” (TRF4, 4ª Turma, Apelação Cível nº 5000596-23.2010.404.7008, rel. Desa. 
Federal Salise Monteiro Sanchotene, por unanimidade, juntado aos autos em 04.08.2015)

Assim, nada havendo a reparar na bem prolatada sentença, nega-se 
provimento à apelação e à remessa oficial.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação e à 
remessa oficial.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: Nos 
termos do artigo 225, § 1º, IV, da Constituição Federal, incumbe ao po-
der público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambien-
te, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

Regulamentando a questão, a Lei 6.838/81, que dispõe sobre a Polí-
tica Nacional do Meio Ambiente, previu em seu artigo 8º, inciso I, que 
compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama estabe-
lecer, mediante proposta do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama, “normas e critérios para o 
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser 
concedido pelos estados e supervisionado pelo Ibama”.
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A Lei 6.838/81 ainda preconiza em seu artigo 10, caput, que:
“Art. 10. A construção, a instalação, a ampliação e o funcionamento de estabelecimen-

tos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 
ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento ambiental.”

Os §§ 2º, 3º e 4º do citado artigo 10 da Lei 6.938/81, à época dos 
fatos que são discutidos neste processo e antes do advento da Lei Com-
plementar 140/2011, estabeleciam que:

“Art. 10 (...)
§ 2º Nos casos e prazos previstos em resolução do Conama, o licenciamento de que trata 

este artigo dependerá de homologação do Ibama. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)
§ 3º O órgão estadual do meio ambiente e o Ibama, este em caráter supletivo, poderão, 

se necessário e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, determinar a redução 
das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líqui-
dos e os resíduos sólidos dentro das condições e dos limites estipulados no licenciamento 
concedido. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)

§ 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis – Ibama o licenciamento previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e 
obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional. (Redação dada 
pela Lei nº 7.804, de 1989)”

Disciplinando o tema no âmbito da ação normativo-administrativa, a 
Resolução 237/1997 do Conama dispôs:

“Art. 4º – Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama, órgão executor do Sisnama, o licenciamento ambiental, a que se refere 
o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I – localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar 
territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas 
ou em unidades de conservação do domínio da União;

II – localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados;
III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de 

um ou mais estados;
IV – destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor 

material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas 
formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN;

V – bases ou empreendimentos militares, quando couber, observada a legislação específica.
§ 1º – O Ibama fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame 

técnico procedido pelos órgãos ambientais dos estados e dos municípios em que se localizar 
a atividade ou o empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos 
competentes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios envolvidos no 
procedimento de licenciamento.
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§ 2º – O Ibama, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos estados o 
licenciamento de atividade com significativo impacto ambiental de âmbito regional, uni-
formizando, quando possível, as exigências.

Art. 5º – Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento 
ambiental dos empreendimentos e das atividades:

I – localizados ou desenvolvidos em mais de um município ou em unidades de conser-
vação de domínio estadual ou do Distrito Federal;

II – localizados ou desenvolvidos nas florestas e nas demais formas de vegetação natural 
de preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro 
de 1965, e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou 
municipais;

III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou 
mais municípios;

IV – delegados pela União aos estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal 
ou convênio.

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento 
de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais 
dos municípios em que se localizar a atividade ou o empreendimento, bem como, quando 
couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos estados, do Distrito Federal 
e dos municípios envolvidos no procedimento de licenciamento.” (grifei)

No presente feito, pretende o Ibama a condenação da Superinten-
dência do Porto de Rio Grande – SUPRG a cumprir condicionantes ine-
rentes à renovação da Licença de Operação n° 03/1997, de 21.10.2005, 
consistentes em:

“2.2. Apresentar, em 180 (cento e oitenta) dias, os Planos de Emergência Individual – 
PEIs do Porto Velho e do Porto Novo, em conformidade com a legislação em vigor.

2.3. Apresentar, em 270 (duzentos e setenta) dias, a Consolidação dos Planos de Emergên-
cia Individual – PEIs de todos os terminais e as instalações portuárias do Porto Organizado.

2.4. Apresentar, para os terminais do Porto Novo e do Porto Velho, no prazo de 270 
(duzentos e setenta) dias, os manuais de procedimento interno para o gerenciamento dos 
riscos de poluição, bem como para a gestão dos diversos resíduos gerados ou provenientes 
das atividades de movimentação e armazenamento de óleo e substâncias nocivas ou pe-
rigosas, em conformidade com a legislação, as normas e as diretrizes técnicas vigentes.”

Do que se depreende da Constituição Federal e dos atos normativos 
disciplinadores que nela se assentam, resta claro que a operação do por-
to depende de licença ambiental. Disso não há dúvida. Como não há 
dúvida de que o porto pertence à União, e desde 1997 a administração e 
a exploração estão concedidas (Convênio nº 001/97 – PORTOS/97) ao 
Estado do Rio Grande do Sul (o que já ocorria anteriormente), que para 
tanto criou (Lei Estadual 10.722/1996) a Superintendência do Porto de 
Rio Grande – SUPRG, autarquia estadual.
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A sentença rechaça a pretensão do autor porque o Ibama não teria 
competência para promover o licenciamento ambiental do Porto Orga-
nizado de Rio Grande.

Há fundamentos a afastar essa conclusão.
Primeiramente porque, como já esclarecido, o funcionamento pres-

supõe existência de licenças ambientais, em especial a licença de ope-
ração.

Afirmar que a ação não pode prosperar porque o Ibama não teria 
competência para o licenciamento ambiental implica necessariamente 
concluir que a licença ambiental expedida pelo Ibama e renovada pela 
autarquia federal pelo prazo de oito anos em 2005 (evento 2 – anexos 
Petini3) seria nula. Em outras palavras, írrito o licenciamento, o Porto 
de Rio Grande estaria funcionando sem licenciamento ambiental, em 
total afronta ao que dispõe o artigo 10 da Lei 6.938/81.

Como o Porto de Rio Grande só funciona porque promoveu junto 
ao Ibama o respectivo licenciamento ambiental e sendo inquestionável 
que a autarquia federal tem poder de polícia, bem assim atribuição para 
o licenciamento em matéria ambiental (art. 2º da Lei 7.735/89), não 
pode agora a parte-autora, sem que amparada por qualquer outra licen-
ça vigente para o mesmo período, simplesmente se negar a cumprir as 
condicionantes estabelecidas.

Ademais, não foi ofertada reconvenção, ou sequer se tem notícia de 
que a licença expedida pelo Ibama tenha sido invalidada, impondo-se 
lembrar que os atos administrativos gozam da presunção de legitimida-
de e veracidade, a qual somente poderá ser desconstituída com obser-
vância do devido processo legal.

Sendo a licença expedida pelo Ibama o documento que viabiliza o 
funcionamento do porto e desconhecendo-se qualquer provimento que 
a tenha desconstituído, a tese de defesa cai por terra, desnecessárias 
inclusive outras considerações.

De todo modo, cumpre, adicionalmente, consignar que, se a licen-
ça foi expedida e renovada pelo Ibama, pressupõe-se que o réu, bem 
assim as demais entidades responsáveis pelo licenciamento ambiental, 
entendeu que a competência era da referida autarquia, mesmo porque se 
desconhece qualquer conflito de atribuição estabelecido entre os entes 
de controle ambiental estadual e federal.
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Note-se que o parágrafo único do artigo 5º da Resolução Conama 
237/1997, ao tratar de hipóteses em que o licenciamento pode ser fei-
to pelo ente estadual, como no caso de empreendimentos delegados 
pela União aos estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal ou 
convênio (fundamento que, segundo a sentença, invalidaria o licencia-
mento feito pelo Ibama no caso em apreço), prevê que, quando couber, 
poderá ser colhido “o parecer dos demais órgãos competentes da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios envolvidos no proce-
dimento de licenciamento”.

Ora, em se tratando, no caso em apreço, de empreendimento ou ati-
vidade localizada ou desenvolvida no mar territorial, na plataforma con-
tinental ou na zona econômica exclusiva, cuja atribuição para licencia-
mento seria, em princípio, do Ibama (art. 4º, I, da Resolução Conama 
237/1997), não vejo como se possa reputar írrito o licenciamento efetua-
do justamente pela citada autarquia, ainda que tenha havido delegação da 
União ao estado por convênio, mormente em não havendo atuação para-
lela (a configurar disputa sobre a atribuição) de ente de controle estadual.

 Registro que, mesmo no período anterior ao advento da Lei Com-
plementar 140/2011, julgados do Superior Tribunal de Justiça e des-
ta Casa em diversas ocasiões afirmaram a competência do Ibama para 
licenciamento de empreendimentos de expressivo porte (logo, com 
potencial para causar expressiva degradação ambiental), como são os 
grandes portos (é o caso de Rio Grande):

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESASSOREA-
MENTO DO RIO ITAJAÍ-AÇU. LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO IBAMA. 
INTERESSE NACIONAL.

1. Existem atividades e obras que terão importância ao mesmo tempo para a nação e 
para os estados e, nesse caso, pode até haver duplicidade de licenciamento.

2. O confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princípios do direito ambiental 
deve receber solução em prol do último, haja vista a finalidade que este tem de preservar 
a qualidade da vida humana na face da terra. O seu objetivo central é proteger patrimônio 
pertencente às presentes e futuras gerações.

3. Não merece relevo a discussão sobre ser o Rio Itajaí-Açu estadual ou federal. A 
conservação do meio ambiente não se prende a situações geográficas ou referências his-
tóricas, extrapolando os limites impostos pelo homem. A natureza desconhece fronteiras 
políticas. Os bens ambientais são transnacionais. A preocupação que motiva a presente 
causa não é unicamente o rio, mas, principalmente, o mar territorial afetado. O impacto 
será considerável sobre o ecossistema marinho, o qual receberá milhões de toneladas de 
detritos.
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4. Está diretamente afetada pelas obras de dragagem do Rio Itajaí-Açu toda a zona 
costeira e o mar territorial, impondo-se a participação do Ibama e a necessidade de prévios 
EIA/Rima. A atividade do órgão estadual, in casu, a Fatma, é supletiva. Somente o estudo 
e o acompanhamento aprofundado da questão, por meio dos órgãos ambientais públicos e 
privados, poderá aferir quais os contornos do impacto causado pelas dragagens no rio, pelo 
depósito dos detritos no mar, bem como sobre as correntes marítimas, sobre a orla litorânea, 
sobre os mangues, sobre as praias e, enfim, sobre o homem que vive e depende do rio, do 
mar e do mangue nessa região.

5. Recursos especiais improvidos.” (REsp 588.022/SC, rel. Ministro José Delgado, 
Primeira Turma, julgado em 17.02.2004, DJ 05.04.2004, p. 217)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANO AM-
BIENTAL. ROMPIMENTO DE DUTO DE ÓLEO. PETROBRAS TRANSPORTES S/A. 
TRANSPETRO. VAZAMENTO DE COMBUSTÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRA-
VO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/
STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 150/STJ. LEGITIMAÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NATUREZA JURÍDICA DOS PORTOS. LEI 
8.630/93. INTERPRETAÇÃO DO ART. 2º DA LEI 7.347/85.

1. Cinge-se a controvérsia à discussão em torno a) da tempestividade do agravo de ins-
trumento interposto pelo MPF e b) da competência para o julgamento de ação civil pública 
proposta com a finalidade de reparar dano ambiental decorrente do vazamento de cerca de 
1.000 (mil) litros de óleo combustível após o rompimento de um dos dutos subterrâneos 
do píer da Transpetro, no Porto de Rio Grande.

2. Não se conhece do recurso especial quanto à tempestividade do recurso apresentado 
na origem, pois a matéria não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem. 
Aplicação da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Em relação ao segundo fundamento do recurso especial, o Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região decidiu que, no caso, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal fixa 
a competência da Justiça Federal.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de atribuir à 
Justiça Federal a competência para decidir sobre a existência de interesse processual que 
justifique a presença da União e de suas autarquias ou empresas públicas na lide, consoante 
teor da Súmula 150/STJ.

5. A presença do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda é suficiente para 
determinar a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Fe-
deral, o que não dispensa o juiz de verificar a sua legitimação ativa para a causa em questão.

6. Em matéria de ação civil pública ambiental, a dominialidade da área em que o dano 
ou o risco de dano se manifesta (mar, terreno de marinha ou unidade de conservação de 
propriedade da União, p. ex.) é apenas um dos critérios definidores da legitimidade para 
agir do Parquet federal. Não é porque a degradação ambiental se deu em imóvel privado 
ou afeta res communis omnium que se afasta, ipso facto, o interesse do MPF.

7. É notório o interesse federal em tudo que diga respeito a portos, tanto assim que a 
Constituição prevê não só o monopólio natural da União para explorar, diretamente ou 
mediante autorização, concessão ou permissão, em todo o território nacional, os portos 
marítimos, fluviais e lacustres (art. 21, XII, f), como também a competência para sobre eles 
legislar privativamente (art. 22, X).
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8. Embora composto por partes menores e singularmente identificáveis, em terra e mar, 
como terminais e armazéns, públicos e privados, o porto constitui uma universalidade, isto 
é, apresenta-se como realidade jurídica una, embora complexa; equipara-se, por isso, no 
seu conjunto, a bem público federal enquanto perdurar sua destinação específica, em nada 
enfraquecendo essa sua natureza o fato de se encontrarem imóveis privados inseridos no seu 
perímetro oficial ou mesmo o licenciamento pelo estado ou até pelo município de algumas 
das unidades individuais que o integram.

9. O Ministério Público Federal, como regra, tem legitimidade para agir nas hipóteses 
de dano ou risco de dano ambiental em porto marítimo, fluvial ou lacustre.

10. Não é desiderato do art. 2º da Lei 7.347/85, mormente em município que dispõe de 
vara federal, resolver eventuais conflitos de competência, no campo da ação civil pública, 
entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, solução que se deve buscar, em primeira mão, 
no art. 109, I, da Constituição Federal.

11. Qualquer que seja o sentido que se queira dar à expressão “competência funcional” 
prevista no art. 2º da Lei 7.347/85, é mister preservar a vocação pragmática do dispositi-
vo: o foro do local do dano é uma regra de eficiência, eficácia e comodidade da prestação 
jurisdicional, que visa a facilitar e otimizar o acesso à justiça, sobretudo pela proximidade 
física entre juiz, vítima, bem jurídico afetado e prova.

12. O licenciamento pelo Ibama (ou por órgão estadual, mediante seu consentimento 
expresso ou tácito) de obra ou empreendimento em que ocorreu ou poderá ocorrer o dano 
ambiental justifica, de plano, a legitimação para agir do Ministério Público Federal. Se há 
interesse da União a ponto de, na esfera administrativa, impor o licenciamento federal, seria 
no mínimo contraditório negá-lo para fins de propositura de ação civil pública.

13. Recurso especial não provido.” (REsp 1.057.878/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, julgado em 26.05.2009, DJe 21.08.2009)

“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. PORTOS. ÁREAS ESTRATÉGICAS. INTERESSE DA UNIÃO. 
DERRAMAMENTO DE ÓLEO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE.

1. O dano ambiental questionado pela ação civil pública ocorreu dentro do complexo 
do Porto de Rio Grande, e não vejo como afastar o interesse da União, na medida em que a 
Constituição Federal prevê que a ela compete tanto explorar os portos (art. 21, inciso XII, 
alínea f) quanto legislar sobre eles (art. 22, inciso X).

2. O fundamento utilizado pela decisão vergastada não se sustenta. O fato de o terreno 
sobre o qual ocorreu o acidente não ser de propriedade da União não tem relevância para a 
solução da controvérsia. Os portos têm papel estratégico no desenvolvimento do país, cuja 
política de modernização e ampliação é da responsabilidade do Governo Federal, por meio 
do Ministério dos Transportes. Ora, nesse contexto, é irrelevante o fato de que o terreno 
sobre o qual ocorreu o acidente não seja de propriedade da União.

3. Ainda a frisar que o licenciamento ambiental do empreendimento portuário é realizado 
pelo Ibama (autarquia federal), pois, tratando-se de concessão da União, a ela, por meio da 
autarquia, incumbe a fiscalização ambiental dos portos.

4. Não resta dúvida, tanto pelas normas constitucionais como pelas infraconstitucionais, 
da legitimidade e do interesse do Ministério Público para a ação civil pública originária. 
Ademais, sendo o Ministério Público Federal órgão da União, incide na hipótese obrigato-
riamente o inciso I do art. 109 da Constituição Federal/1988 (precedente do e. STJ).” (TRF4, 
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Agravo de Instrumento nº 2005.04.01.041559-0, 4ª Turma, Desa. Federal Marga Inge Barth 
Tessler, por unanimidade, D.E. 10.12.2007, publicação em 11.12.2007)

“LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA IBAMA. 
Verificada a presença de zona costeira e terreno de marinha e podendo o porto privado 

causar prejuízos ou danos a território indígena da região, evidenciado o interesse nacional 
ou regional (art. 4º da Resolução 237/97 – Conama), de forma que compete ao Ibama o 
licenciamento ambiental.” (TRF4, Agravo de Instrumento nº 2008.04.00.024785-5, 3ª Tur-
ma, Desa. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, por unanimidade, D.E. 24.09.2008, publicação 
em 25.09.2008)

A propósito da já referida Lei Complementar 140/2011, cabe men-
cionar o que estabelece o seu artigo 7º:

“Art. 7º São ações administrativas da União:
(...)
XIII – exercer o controle e fiscalizar as atividades e os empreendimentos cuja atribuição 

para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida à União;
XIV – promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na 

zona econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, 

exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do 

Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e no emprego das Forças Armadas, conforme 
disposto na Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999;

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor 
material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de suas 
formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen); ou

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição 
da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama) e considerados os critérios de porte, potencial 
poluidor e natureza da atividade ou do empreendimento;

(...)
Parágrafo único. O licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda 

concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de atribuição 
da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do Poder 
Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participa-
ção de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e considerados os 
critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou do empreendimento.” (grifei)

Regulamentando o disposto no art. 7º, caput, inciso XIV, alínea h e 
parágrafo único, da Lei Complementar 140/2011, o Decreto 8.437/2015 
estabelece:
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“Art. 3º Sem prejuízo das disposições contidas no art. 7º, caput, inciso XIV, alíneas a a 
g, da Lei Complementar nº 140, de 2011, serão licenciados pelo órgão ambiental federal 
competente os seguintes empreendimentos ou atividades:

(...)
III – hidrovias federais:
a) implantação; e
b) ampliação de capacidade cujo somatório dos trechos de intervenções seja igual ou 

superior a duzentos quilômetros de extensão;
IV – portos organizados, exceto as instalações portuárias que movimentem carga em 

volume inferior a 450.000 TEU/ano ou a 15.000.000 ton/ano;
V – terminais de uso privado e instalações portuárias que movimentem carga em volume 

superior a 450.000 TEU/ano ou a 15.000.000 ton/ano;
(...)”

As regras supervenientes de Direito, como visto, deixam claro que 
o licenciamento de grandes portos (como o Porto de Rio Grande, que 
sempre foi feito pelo Ibama) no mínimo passou a ser (em princípio já o 
era) inquestionavelmente atribuição da referida autarquia.

Ao arremate, cabe o registro de que, mesmo que se reputasse indevi-
do o licenciamento feito pelo Ibama (e, por extensão, as condicionantes 
nele contidas), as regras de direito material que amparam a pretensão 
veiculada pela autarquia federal ao mesmo tempo se prestariam a legi-
timar sua atuação sob o aspecto processual.

Com efeito, segundo estatui a Lei 9.966/2000 (dispõe sobre a pre-
venção, o controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento 
de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdi-
ção nacional e dá outras providências), em seu artigo 5º:

“Art. 5º Todo porto organizado, instalação portuária e plataforma, bem como suas 
instalações de apoio, disporá obrigatoriamente de instalações ou meios adequados para 
o recebimento e o tratamento dos diversos tipos de resíduos e para o combate da poluição, 
observadas as normas e os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental competente.

§ 1º A definição das características das instalações e dos meios destinados ao recebi-
mento e ao tratamento de resíduos e ao combate da poluição será feita mediante estudo 
técnico, que deverá estabelecer, no mínimo:

I – as dimensões das instalações;
II – a localização apropriada das instalações;
III – a capacidade das instalações de recebimento e tratamento dos diversos tipos de 

resíduos, padrões de qualidade e locais de descarga de seus efluentes;
IV – os parâmetros e a metodologia de controle operacional;
V – a quantidade e o tipo de equipamentos, materiais e meios de transporte destinados 

a atender situações emergenciais de poluição;
VI – a quantidade e a qualificação do pessoal a ser empregado;
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VII – o cronograma de implantação e o início de operação das instalações.
§ 2º O estudo técnico a que se refere o parágrafo anterior deverá levar em conta o porte, 

o tipo de carga manuseada ou movimentada e outras características do porto organizado, 
da instalação portuária ou da plataforma e de suas instalações de apoio.

§ 3º As instalações ou meios destinados ao recebimento e ao tratamento de resíduos e 
ao combate da poluição poderão ser exigidos das instalações portuárias especializadas em 
outras cargas que não óleo e substâncias nocivas ou perigosas, bem como de estaleiros, 
marinas, clubes náuticos e similares, a critério do órgão ambiental competente.

Art. 6º As entidades exploradoras de portos organizados e instalações portuárias e os 
proprietários ou operadores de plataformas deverão elaborar manual de procedimento 
interno para o gerenciamento dos riscos de poluição, bem como para a gestão dos diversos 
resíduos gerados ou provenientes das atividades de movimentação e armazenamento de 
óleo e substâncias nocivas ou perigosas, o qual deverá ser aprovado pelo órgão ambiental 
competente, em conformidade com a legislação, as normas e as diretrizes técnicas vigentes.

Art. 7º Os portos organizados, as instalações portuárias e as plataformas, bem como 
suas instalações de apoio, deverão dispor de planos de emergência individuais para o 
combate à poluição por óleo e substâncias nocivas ou perigosas, os quais serão submetidos 
à aprovação do órgão ambiental competente.

§ 1º No caso de áreas onde se concentrem portos organizados, instalações portuárias ou 
plataformas, os planos de emergência individuais serão consolidados na forma de um único 
plano de emergência para toda a área sujeita ao risco de poluição, o qual deverá estabelecer 
os mecanismos de ação conjunta a serem implementados, observado o disposto nesta lei e 
nas demais normas e diretrizes vigentes.

§ 2º A responsabilidade pela consolidação dos planos de emergência individuais em um 
único plano de emergência para a área envolvida cabe às entidades exploradoras de portos 
organizados e instalações portuárias e aos proprietários ou operadores de plataformas, sob 
a coordenação do órgão ambiental competente.

Art. 8º Os planos de emergência mencionados no artigo anterior serão consolidados 
pelo órgão ambiental competente, na forma de planos de contingência locais ou regionais, 
em articulação com os órgãos de defesa civil.

Parágrafo único. O órgão federal de meio ambiente, em consonância com o disposto 
na OPRC/90, consolidará os planos de contingência locais e regionais na forma do Plano 
Nacional de Contingência, em articulação com os órgãos de defesa civil.

Art. 9º As entidades exploradoras de portos organizados e instalações portuárias e os 
proprietários ou operadores de plataformas e suas instalações de apoio deverão realizar 
auditorias ambientais bienais, independentes, com o objetivo de avaliar os sistemas de 
gestão e controle ambiental em suas unidades.”

Ora, segundo estatui o artigo 23, inciso VI, da Constituição Fede-
ral, constitui competência comum da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a po-
luição em qualquer de suas formas. Assim, emergindo de expressa 
previsão legal a necessidade de observância das condicionantes que 
também constaram na renovação da licença ambiental, mesmo que 
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desconsiderado referido ato administrativo, é lícita a atuação do Iba-
ma, seja na via administrativa, seja na via judicial, para exigir o res-
pectivo cumprimento. As condicionantes cujo cumprimento se exige 
decorrem antes da lei e, ademais, trata-se de empreendimento licen-
ciado pela autarquia federal, licenciamento esse que, como já esclare-
cido, é o único existente a justificar o funcionamento do porto e tem 
presunção de legitimidade.

Não há como recusar, frente a tal quadro, a possibilidade de fiscali-
zação por parte do Ibama, na linha do entendimento do Superior Tribu-
nal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. 
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IBAMA. 
DEVER DE FISCALIZAÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA.

1. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, não há falar em competência exclusiva 
de um ente da federação para promover medidas protetivas. Impõe-se amplo aparato de 
fiscalização a ser exercido pelos quatro entes federados, independentemente do local onde 
a ameaça ou o dano estejam ocorrendo.

2. O poder de polícia ambiental pode – e deve – ser exercido por todos os entes da 
federação, pois se trata de competência comum, prevista constitucionalmente. Portanto, 
a competência material para o trato das questões ambientais é comum a todos os entes. 
Diante de uma infração ambiental, os agentes de fiscalização ambiental federal, estadual 
ou municipal terão o dever de agir imediatamente, obstando a perpetuação da infração.

3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a responsabilidade por dano ambiental 
é objetiva, logo responderá pelos danos ambientais causados aquele que tenha contribuído 
apenas que indiretamente para a ocorrência da lesão.

Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1.417.023/PR, rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, julgado em 18.08.2015, DJe 25.08.2015)

Tendo o Ibama legitimidade para fiscalizar o cumprimento da legis-
lação ambiental, certamente também tem para exigir isso em juízo, ar-
gumento bastante a justificar a propositura da ação independentemente 
da validade do licenciamento que por ele foi promovido.

A sentença merece reforma, e o pedido, consequentemente, deve ser 
acolhido.

Como já esclarecido, as exigências estão amparadas em licencia-
mento válido, ou, quando menos, dotado de presunção de legitimidade 
e não desconstituído mediante devido processo legal, e que é, volte-se a 
frisar, o único documento que ampara o funcionamento do Porto Orga-
nizado de Rio Grande; ademais, encontram esteio em expressa previsão 
legal, para cujo cumprimento está o Ibama, abstraída qualquer discus-
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são acerca da validade da licença, legitimado a promover as medidas 
administrativas e judiciais cabíveis.

Assim, considerando-se o deferimento de liminar depois revogada, 
tenho que o pedido deve ser acolhido, assinando-se ao demandado o 
prazo adicional de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação 
do acórdão, para as providências tendentes a ultimar junto ao Ibama os 
procedimentos necessários à complementação (i) dos Planos de Emer-
gência Individual – PEIs do Porto Velho e do Porto Novo, (ii) da Conso-
lidação dos Planos de Emergência Individual – PEIs de todos os termi-
nais e as instalações portuárias do Porto Organizado e (iii) dos manuais 
de procedimento interno para o gerenciamento dos riscos de poluição, 
bem como para a gestão dos diversos resíduos gerados ou provenientes 
das atividades de movimentação e armazenamento de óleo e substân-
cias nocivas ou perigosas.

Decorrido o prazo assinado, incidirá multa diária de R$ 5.000,00, 
cujo montante, se for o caso, será revertido exatamente para as finalida-
des objeto da presente ação.

Concluída positivamente pelo Ibama a apresentação dos estudos, a 
execução, inclusive sob o aspecto físico, deverá ocorrer no prazo de 24 
(vinte e quatro meses), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, cujo 
montante, se for o caso, igualmente será revertido exatamente para as 
finalidades objeto da presente ação.

Ante o exposto, pedindo vênia ao eminente relator, voto por dar pro-
vimento à apelação.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Com a de-
vida vênia do eminente relator, diante da peculiaridade da ação, sendo 
estratégica a atividade portuária e já tendo o Porto de Rio Grande sido 
licenciado pelo Ibama, deve ser provido o recurso de apelação. Para 
funcionar, a autoridade portuária buscou o licenciamento do Ibama e o 
obteve. Não pode, agora, deixar de cumprir as condicionantes.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.
É o voto.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007907-59.2018.4.04.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior

Agravante: Flavio Sebastião Silva Rodrigues
Agravado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – Ibama

EMENTA

Agravo de instrumento. Proteção da vegetação nativa. Campos de 
cima da serra do Rio Grande do Sul. “Operação Campereada” reali-
zada pelo Ibama. Auto de infração. Tutela provisória deferida para sus-
pender até elucidação da questão fática. Proteção da segurança jurídica. 
Necessidade de ampla discussão com a comunidade e os envolvidos.

1.  O campo nativo do Rio Grande do Sul é ecossistema muito re-
levante, dotado de uma biodiversidade reconhecida e que merece pre-
servação. Lição do saudoso José Lutzenberger a respeito dos campos 
nativos e de sua função ecológica. 

2. Uma nova legislação pode trazer um novo paradigma de preser-
vação ambiental, mas isso precisa ser aplicado pelo Ibama a partir de 
um programa consistente, que alcance a todos, e não se limite a inter-
venções episódicas e localizadas, que imponham multas elevadíssimas 
e embargos irrestritos a proprietários que, até poucos meses, viam todos 
ao seu redor plantando e degradando o ambiente por muitos anos, sem 
qualquer intervenção minimamente consistente dos órgãos ambientais 
competentes para reprimi-los. 

3. Parece relevante que essas questões sejam discutidas no processo 
originário pelas partes e em um amplo debate pela própria sociedade 
gaúcha, inclusive existindo o instrumento do zoneamento ambiental, 
que poderia permitir que as comunidades locais fossem ouvidas, que 
os agentes econômicos do estado pudessem expressar suas necessida-
des, que a academia pudesse contribuir com seus conhecimentos e suas 
expertises para se encontrar denominador comum que pudesse conciliar 
nossas necessidades em termos de economia e de ecologia, naquilo que 
efetivamente se espera: um desenvolvimento sustentável. 

4. A instrução do processo é o local por excelência para essas dis-
cussões, podendo o Ibama produzir suas provas para demonstrar a 
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relevância da sua atuação no caso concreto e o contexto em que ela 
se insere e, principalmente, para se encontrar uma solução junto com 
todos os interessados para que as áreas agropastoris sejam zoneadas 
e tenhamos todos condições de caminhar para um desenvolvimento 
sustentável. 

5. No caso concreto, ponderando todas essas questões, o contexto 
em que se deu a atuação do Ibama, a inexistência de antecedentes dos 
órgãos ambientais competentes nesse sentido de educação ambiental, 
parece relevante preservar-se a questão da segurança jurídica e deferir-
se a tutela provisória para suspender o termo de embargo até que os 
fatos possam ser melhor esclarecidos, permitindo-se a atividade econô-
mica que ali vinha sendo realizada sem ampliação das áreas já eventu-
almente atingidas. Daí ser necessária a suspensão do termo de embargo, 
até que os fatos possam ser melhor esclarecidos.

6. Precedentes deste Tribunal: Agravo de Instrumento nº 5064605-
22.2017.4.04.0000/RS, 3ª Turma, relatoria Desembargadora Federal 
Vânia Hack de Almeida.

7. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

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 una-
nimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento e julgar 
prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório, votos e notas de 
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 04 de julho de 2018.
Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior: Este 
agravo de instrumento ataca decisão que indeferiu liminar de suspen-
são do Termo de Embargo nº 796645E, lavrado pelo Ibama, que recai 
sobre uma área de 50,9 ha de “campo de altitude do bioma Mata Atlân-
tica” (evento 03 do processo originário), proferida pela Juíza Federal 
Adriane Battisti. Naquilo que interessa a este agravo de instrumento, 
este é o teor da decisão agravada:
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“FLÁVIO SEBASTIÃO SILVA RODRIGUES ajuizou a presente demanda contra o 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS – IBAMA, objetivando, liminarmente, a suspensão de embargo determina-
do pelo réu. Afirma que em 21.08.2017 foi notificado pelo réu da autuação referente a área 
de 50,9 hectares, situada dentro da área maior de 8.032.366,00 m², sob o argumento de que 
teria infringido a legislação ambiental ao manejar o imóvel para plantio, com supressão de 
vegetação nativa, sendo que na ocasião foi aplicadamulta no valor de R$ 356.300,00 e pena 
de embargo do imóvel, conforme Auto de Infração n° 9171544E e Termo de Embargo n° 
796645E. Assevera que apresentou defesa administrativa frente à autuação no prazo legal, sem 
que até o momento tenha havido qualquer manifestação a respeito. Tece considerações sobre 
os prejuízos decorrentes do embargo, bem como sobre a desproporcionalidade da pena, des-
crevendo ainda as irregularidades da autuação e a importância da agricultura para a região. 
Refere que ‘a área de terras rurais objeto de autuação e embargo por parte do Ibama sempre 
possuiu como destinação a exploração e a pecuária, o cultivo de cereais e outros produtos de 
cultivo sazonal’ (fl. 02), razão pela qual ‘o ato de embargar e autuar o imóvel é extremamente 
exagerado e distorcido da realidade local’ (fl. 03). Por fim, requereu, liminarmente, ‘a suspensão 
do embargo frente aos danos irreparáveis e graves prejuízos’ (fl. 09).

Vieram os autos conclusos para análise do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Conforme art. 300 do CPC, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elemen-

tos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo’.

Portanto, os pressupostos para acolhimento do pedido liminar são a probabilidade do 
direito e o perigo de dano.

Em relação à presença do requisito da probabilidade ou não do direito, importa salientar 
que o Auto de Infração nº 9171544-E, lavrado em 21.08.2017, estabelece que o autor foi 
autuado por ‘destruir 50,9 hectares, na Fazenda Santa Cruz, de campo de altitude do bioma 
Mata Atlântica, objeto de especial preservação, não passível de autorização para supressão’, 
enquadrando a conduta nas seguintes disposições legais:

Lei nº 9.605/98
‘Art. 70. Considera-se infração administrativa ambiental toda ação ou omissão que 

viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.
§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar pro-

cesso administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional 
de Meio Ambiente – Sisnama, designados para as atividades de fiscalização, bem como os 
agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado 
o disposto no art. 6º:

(...)
II – multa simples;
(...)
VII – embargo de obra ou atividade;’
Decreto nº 6.514/08
‘Art. 3o As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
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(...)
II – multa simples;
(...)
VII – embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;
(...)
Art. 49. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto de 

especial preservação, não passíveis de autorização para exploração ou supressão:
Multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por hectare ou fração.
Parágrafo único. A multa será acrescida de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração 

quando a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação primária ou secun-
dária no estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica.’

Ainda restou lavrado o ‘Termo de Embargo’ nº 796645-E, na data de 21.08.2017, em 
face da infringência aos mesmos dispositivos legais supracitados, ficando ‘embargada a 
área de 50,9 hectares, na Fazenda Santa Cruz, de campos nativos suprimidos ilegalmente, 
conforme mapas anexos 1, 2 e 3 do processo 02023001250/2016-08, com objetivo de re-
cuperação ambiental. Artigo 26 da Lei nº 12.651/2012’ (OUT7, evento 1).

O art. 26 do Código Florestal (Lei nº 12.651/12) assim estabelece:
‘A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público 

como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o 
art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama’.

Verifica-se que o autor recebeu a Notificação nº 810-E, datada ainda de 20.10.2016, a fim 
de ‘apresentar autorização para supressão de campo nativo, histórico de uso da área, contrato 
de arrendamento e mapa de propriedade rural indicando lindeiros, área de reserva legal e 
preservação permanente ou recibo de inscrição no CAR’ (fl. 03 do PROCADM5, evento 1).

O autor anexou aos autos o ‘Projeto para Regularização de Supressão de Campo’, 
datado de 25.10.2016 (fls. 09-39 do PROCADM5, evento 1), bem como o recibo de inscri-
ção do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural – CAR, onde consta ‘Data de cadastro: 
29.04.2016’ (fl. 41 do PROCADM5, evento 1), e o ‘Instrumento Particular de Contrato de 
Arrendamento de Imóvel Rural’ (fls. 53-54 do PROCADM5 e fls. 1-2 do PROCADM6, 
evento 1). Ainda consta ‘Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR Emissão exercício 
2014/2013/2012/2011/2010’, em nome de Aldir Rovaris (fl. 11 do PROCADM6, evento 1).

Desse modo, embora cadastrado o imóvel no CAR (fl. 41 do PROCADM5, evento 
1), não há autorização do órgão estadual competente para supressão da vegetação nativa.

Além disso, o último despacho administrativo colacionado aos autos pelo autor data 
de 02.05.2017, ou seja, é anterior à autuação ora em análise, ocorrida em 21.08.2017, e 
assim estabelece:

‘Considerando as alegações de que as áreas suprimidas possuíam histórico de uso com 
a atividade pecuária, solicito análise e parecer quanto ao estágio dessa vegetação frente aos 
conceitos da Resolução Conama 423/2010 e à possibilidade legal de elas serem suprimidas 
para uso alternativo do solo.’ (fl. 53 do PROCADM6, evento 1)

Desse modo, não há elementos suficientes para, em análise perfunctória dos fatos, 
justificar a concessão da medida liminar pretendida pelo autor.

Ademais, tampouco restou comprovado o perigo de dano, uma vez que o autor acostou 
aos autos instrumentos particulares de contratos de arrendamento de imóvel rural não mais 
vigentes, uma vez que demonstram o arrendamento de 20 hectares a Mateus Alberton Dal 
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Molin no período de 15.10.2016 a 31.05.2017; e 80 hectares a Luiz Carlos Daros no período 
de 01.07.2016 a 30.06.2017 (vide fls. 53 e 54 do PROCADM5 e fls. 1-2 do PROCADM6, 
evento 1).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Intime-se a parte-autora da presente decisão, bem como para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o efetivo recolhimento das custas iniciais de distribuição do presente feito.
Considerando o interesse do autor, designe a secretaria audiência de autocomposição 

(art. 334 do CPC).
Recolhidas as custas, prossiga-se com a citação do Ibama, que deverá acostar aos autos, 

no momento da contestação, cópia integral do processo administrativo vinculado ao Auto 
de Infração nº 9171544-E e ao Termo de Embargo nº 796645-E, indispensável ao deslinde 
do feito.”

A parte agravante (parte-autora) pede a reforma da decisão, alegando 
que:

(a) o processo administrativo, ainda em trâmite, teve início em 2016, 
com a Operação Campereada, sendo o agravante notificado para apre-
sentar defesa em agosto de 2017, o que fez em tempo hábil, pedindo, 
liminarmente, o desembargo da área. Contudo, não houve resposta do 
Ibama acerca da defesa apresentada na época, muito menos do pedido 
liminar apresentado;

(b) é sabido que a utilização dos campos nativos para plantações, 
criação de lavouras, tanto para produção de produtos de consumo hu-
mano, quanto para manutenção da pecuária, vem sendo praticada há 
décadas, com supressão da vegetação por muitos anos;

(c) há legislação expressa que autoriza a manutenção das ativida-
des agrossilvipastoris nas áreas rurais consolidadas (art. 61-A da Lei 
12.651/12);

(d) os embargos aplicados aos imóveis da região estão afetando não 
somente o sustento das famílias, mas também o cenário econômico dos 
municípios;

(e) a área embargada e autuada está fora da área de preservação legal 
e da área de reserva ambiental;

(f) o CAR possui presunção de veracidade, pois foi realizado por 
profissional competente, credenciado e orientado pelo Incra, órgão pú-
blico capaz de averiguar e conferir os dados fornecidos pelos decla-
rantes, sendo registrado no registro de imóveis, que também possui fé 
pública e presunção de veracidade;

(g) há perigo de dano que justifica a concessão da medida liminar.
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Pede a antecipação de tutela recursal e o provimento do agravo de 
instrumento para suspender o Termo de Embargo nº 796645E.

A decisão inicial deferiu o pedido de efeito suspensivo.
Foram apresentadas contrarrazões.
O Ibama interpôs agravo interno.
Houve contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior: A de-
cisão inicial que deferiu o pedido de efeito suspensivo está assim fun-
damentada:

“Embora a matéria seja controvertida e demande instrução probatória para ser resolvida 
em profundidade, não há como negar que existe verossimilhança no direito alegado pela 
parte-autora, uma vez que são apontados vícios na tramitação do processo administrativo 
e os fatos não são recentes a ponto de justificar, sumariamente, a grave sanção de embargo 
total da área discutida. 

Aliás, nesse sentido existe precedente deste Tribunal (Agravo de Instrumento 5062246-
02.2017.4.04.0000/RS), em decisão monocrática (evento 2 daquele processo), em que a 
Desa. Vivian Josete Pantaleão Caminha deferiu antecipação de tutela recursal em caso que 
envolve também suspensão de embargo administrativo em área de campos de cima da serra, 
reportando-me agora a tais fundamentos como razão de decidir nesta decisão provisória 
neste agravo de instrumento, a saber:

‘(...)  A opção pela via mandamental impõe limitações probatórias significativas, 
sobretudo no caso concreto, em que há questões fáticas que reclamam dilação probatória 
para além da prova pré-constituída. A despeito de a petição inicial ter sido instruída com 
farta documentação, nem todos os aspectos atinentes à autuação poderão ser examinados 
e resolvidos no mandado de segurança (p. ex. a ocorrência ou não de infração ambiental, a 
existência ou não de elementos probatórios suficientes para a autuação e o embargo), ante 
a impossibilidade de realização de perícia técnica e coleta de depoimentos testemunhais.

Não obstante, é possível analisar em sede mandamental a (in)observância do devido 
processo legal na esfera administrativa, não só em relação à garantia de celeridade processual 
(art. 5º, inciso LXXVIII, da CRFB) – tópico já abordado na decisão agravada, com outorga 
de liminar – como também quanto à (in)existência dos pressupostos legais para a imposi-
ção de embargo de atividade econômica, antes do término dos processos administrativos.

Depreende-se da análise dos autos que as agravantes foram autuadas em 15.08.2017, por 
‘Destruir 109 hectares de campos de altitude do bioma Mata Atlântica, objeto de especial 
preservação, não passível de autorização para supressão’ (art. 70, § 1º, c/c art. 72, incisos II 
e VII, da Lei nº 9.605, de 1998, e art. 3º, incisos II e VII, c/c art. 49, do Decreto Federal nº 
6.514, de 2008), sendo-lhes imposta multa de R$ 1.526.000,00 (um milhão, quinhentos e 
vinte e seis mil reais) e embargo da área ‘de campos nativos suprimidos ilegalmente’, com 
o objetivo de recuperação ambiental – art. 26 da Lei nº 12.651, de 2012 – Autos de Infração 
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nos 9192390-E e 9185489-E e Termos de Embargo nos 811081-E e 811085-E (processos 
administrativos nos 02023.101885/2017-57 e 02023.101884/2017-32 – OUT4 do evento 1).

Consta, ainda, que, em 21.10.2016, houve a notificação de Adriane Lucia Dickow Arns 
para apresentar documentos relativos ao imóvel – autorização para supressão de campo 
nativo, histórico de uso anterior à supressão, contrato de arrendamento, mapa da propriedade 
rural com lindeiros, reserva legal ou recibo de inscrição no CAR (Notificação nº 480E – OUT 
5 do evento 1) – e as autuações basearam-se em mapa anexado aos processos administrativos 
nos 02618.000088-2016-11 e 2618.000089-2016-11 (OUT4 e OUT5 do evento 1).

Dispõem os artigos 70, § 1º, e 72, incisos II e VII, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro 
de 1998, que:

‘§ 1º São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar 
processo administrativo os funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Na-
cional de Meio Ambiente – Sisnama, designados para as atividades de fiscalização, bem 
como os agentes das Capitanias dos Portos, do Ministério da Marinha.

(...)
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado 

o disposto no art. 6º:
(...)
II – multa simples;
(...)
VII – embargo de obra ou atividade;
(...)
§ 7º As sanções indicadas nos incisos VI a IX do caput serão aplicadas quando o pro-

duto, a obra, a atividade ou o estabelecimento não estiverem obedecendo às prescrições 
legais ou regulamentares.’

O artigo 26 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, prescreve que:
‘Art. 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio 

público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que 
trata o art. 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do Sisnama.

§ 1º (VETADO).
§ 2º (VETADO).
§ 3º No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a 

utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão.
§ 4º O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mí-

nimo, as seguintes informações:
I – a localização do imóvel, das áreas de preservação permanente, da reserva legal e das 

áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração 
do perímetro do imóvel;

II – a reposição ou compensação florestal, nos termos do § 4o do art. 33;
III – a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas;
IV – o uso alternativo da área a ser desmatada.’
E o artigo 49 do Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008:
‘Art. 49. Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa, objeto de 

especial preservação, não passíveis de autorização para exploração ou supressão:
Multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por hectare ou fração. 
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Parágrafo único. A multa será acrescida de R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare ou fração 
quando a situação prevista no caput se der em detrimento de vegetação primária ou secun-
dária no estágio avançado ou médio de regeneração do bioma Mata Atlântica.’ 

Com efeito, o embargo de obra ou atividade degradante ou poluidora constitui sanção, 
com previsão legal específica, e pode ser imposto como medida de natureza cautelar – hipó-
tese em que, logicamente, precederá a ultimação do processo administrativo resultante da 
autuação –, quando houver risco de a continuidade do empreendimento agravar os danos ao 
meio ambiente e for necessário à regeneração ou recuperação da área afetada. A cessação 
da penalidade dependerá de decisão da autoridade ambiental, após a apresentação, por 
parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade.

Eis o teor do artigo 51 da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e do artigo 15-B do 
Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008:

Lei nº 12.651
‘Art. 51. O órgão ambiental competente, ao tomar conhecimento do desmatamento em 

desacordo com o disposto nesta lei, deverá embargar a obra ou atividade que deu causa ao 
uso alternativo do solo, como medida administrativa voltada a impedir a continuidade do 
dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação 
da área degradada.

§ 1º  O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente ocorreu o desmatamento 
ilegal, não alcançando as atividades de subsistência ou as demais atividades realizadas no 
imóvel não relacionadas com a infração.

§ 2º  O órgão ambiental responsável deverá disponibilizar publicamente as informa-
ções sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, 
resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local 
da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento 
administrativo.

§ 3º   A pedido do interessado, o órgão ambiental responsável emitirá certidão em que 
conste a atividade, a obra e a parte da área do imóvel que são objetos do embargo, conforme 
o caso.’

Decreto nº 6.514
‘Art. 15-B. A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão 

da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que 
regularize a obra ou atividade.

Art. 16.  No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante 
embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando 
as atividades de subsistência.

§ 1º O agente autuante deverá colher todas as provas possíveis de autoria e materialidade, 
bem como da extensão do dano, apoiando-se em documentos, fotos e dados de localização, 
incluindo as coordenadas geográficas da área embargada, que deverão constar do respectivo 
auto de infração para posterior georreferenciamento.

§ 2º Não se aplicará a penalidade de embargo de obra ou atividade, ou de área, nos 
casos em que a infração de que trata o caput se der fora da área de preservação permanente 
ou reserva legal, salvo quando se tratar de desmatamento não autorizado de mata nativa.’

A ocorrência ou não de desmatamento ilegal de mata nativa é controvertida no caso 
concreto.
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Sustentam as agravantes que a área embargada é destinada à atividade agropecuária 
desde a década de 70 e não apresenta características de vegetação nativa há muito tempo.

Afirma o Ibama que ‘há indícios fortes de que a infração efetivamente ocorreu’, tendo 
sido destruídos 109 hectares de campos de altitude do bioma Mata Atlântica, objeto de 
especial preservação, não passível de autorização para supressão (PET1 do evento 13 da 
ação originária).

A nota técnica (nº 03/2017/DITEC-RS/SUPES-RS) emitida no processo administrativo 
nº 02023.100408/2017-02 por analistas ambientais vinculados ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis reforça a tese de que, para a exata 
classificação da área, é necessária uma avaliação in loco (OUT2 do evento 1):

‘4. CONCLUSÕES
A legislação brasileira é clara quanto à necessidade de autorização para supressão de 

vegetação nativa em formações campestres, limitando essa prática a situações especiais, no 
caso de campos de altitude (Mata Atlântica), conforme previsto na Lei Federal nº 11.428/2006 
e no Decreto Federal nº 6.660/2008.

No caso de campos de altitude tradicionalmente utilizados para pecuária e sem histórico 
de conversão, pode-se afirmar que os estágios sucessionais compatíveis com essas áreas 
são os estágios avançado ou médio de regeneração, sendo necessária uma avaliação in loco 
para um refinamento da classificação.

Independentemente de constituírem estágio avançado ou estágio médio de regeneração, 
campos de altitude enquadrados em quaisquer dos dois estágios não são passíveis de au-
torização para supressão com vistas a uso alternativo do solo, salvo as exceções previstas 
nos artigos 21 e 23 da Lei Federal nº 11.428/2006.’

A despeito disso, infere-se do acervo probatório que o dano ambiental – desmatamento 
de vegetação nativa – decorrente da conduta ilícita atribuída às agravantes já se conso-
lidou e não há risco de agravamento, tanto que, nos termos de embargos lavrados pela 
autoridade administrativa, constou que o objetivo da medida era propiciar a recuperação 
ambiental, sem qualquer alusão a potencial agravamento da degradação já perpetrada.

Outro aspecto relevante a salientar é que o embargo – medida que produz efeitos 
imediatos e gravosos à atividade econômica desenvolvida na área, com investimentos de 
monta (algo na ordem de R$ 1.971.886,05 – do evento 1 da ação originária) – foi imposto 
em 15.08.2017, antes da análise da defesa apresentada no processo administrativo, e teve 
por base imagens de satélites datadas de 29.07.2013 e 25.02.2015, o que denota a ausência 
de urgência a justificar a inversão de fases no devido processo legal.

Não há dúvida de que a Lei nº 12.651, de 2012, em seu artigo 26, prevê como condição, 
para a supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, o cadastramento do 
imóvel no CAR, de que trata o art. 29, e prévia autorização do órgão estadual competente 
do Sisnama. Há, ainda, a obrigação legal do proprietário, possuidor ou ocupante a qualquer 
título do imóvel em que ocorreu a supressão de vegetação situada em área de preservação 
permanente, ressalvados os usos autorizados previstos na lei (art. 7º), além de restrições 
à supressão de vegetação nativa e à regularização de intervenções ou supressões (art. 8º).

Todavia, em sendo controvertida a própria ocorrência de infração ambiental, e consi-
derando que (1) a mora da administração em autuar as agravantes e embargar a atividade 
produtiva desenvolvida na área afasta a urgência da medida, (2) não há risco de agrava-
mento da situação fática e, (3) para a efetiva recuperação da área sub judice, não basta 
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a cessação da ação degradadora, sendo necessária a adoção de providências concretas 
para a recomposição da vegetação local (o que, s.m.j., não pode ser imposto, desde logo, 
às agravantes, antes de oportunizado o exercício do direito de defesa administrativa e 
produção de provas), não há razão para antecipar a medida acautelatória e mantê-la por 
prazo indeterminado, uma vez que não produzirá um efeito imediato na restauração do 
meio ambiente e causará prejuízos significativos não só às agravantes como à coletividade, 
na medida em que impedirá a produção agrícola, afetando toda uma cadeia econômica.

Como bem ressaltado pelo juízo a quo, o termo de embargo é medida grave imposta ao 
particular, inviabilizando, no caso, o uso da área para qualquer atividade. A restrição ao uso 
da área pelo particular, ainda que esteja substanciada na infração apurada pela autoridade 
fiscalizadora, deve ser, em prazo razoável, referendada ou não pela autoridade julgadora, 
de modo que não se mantenha eventual decisão de autoridade fiscalizadora que se tenha 
baseado, por exemplo, em premissa fática equivocada, tal como alegado pelas impetrantes.

Nessa perspectiva, e em juízo de cognição sumária, tenho por evidenciada a inobser-
vância dos princípios da eficiência, da ampla defesa e da razoável duração do processo 
administrativo pelo Ibama não só pela demora na análise da defesa apresentada pelas 
agravantes como também pela ausência de justa causa para a imposição, desde logo, de 
medida extremamente gravosa – o embargo de atividade produtiva na área sub judice –, 
antes de ultimados os processos administrativos sancionatórios (art. 5º, incisos LIV, LV e 
LXXVIII, e art. 37, caput, da CRFB).

Conquanto tenha sido assinalado o prazo de trinta dias para a conclusão dos processos 
administrativos, tal determinação judicial não é, por si só, suficiente para garantir o resultado 
útil do processo, uma vez que a autarquia foi intimada da decisão em 14.11.2017 (evento 22 
da ação originária), e, segundo consta, o plantio da soja na região deverá ocorrer até meados 
de novembro, sob pena de se inviabilizar a produção e a colheita do grão no período. Nessas 
circunstâncias, é prudente e razoável permitir a utilização da área embargada (109 hectares), 
para a colheita da aveia e o plantio de soja, até a solução final dos processos administrativos 
(que, eventualmente, poderão resultar na aplicação da sanção de embargo, se for o caso).

Nesse sentido:
‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 

ESPECIAL. IBAMA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIO-
NAMENTO. SÚMULA 282/STF. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO 
FÁTICO DA CAUSA, CONCLUIU PELA DEMORA NO EXAME DO PEDIDO DE RE-
NOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
7/STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão monocrática publicada em 11.03.2016.
II. Na origem, trata-se de mandado de segurança, impetrado pelo ora agravado contra 

ato do superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis em Alagoas, visando ao restabelecimento das suas atividades de fabricação e 
processamento de matéria-prima (argila), até ulterior manifestação do IMA/AL quanto ao 
pedido de renovação de sua licença de operação.

III. No caso, por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acór-
dão, percebe-se que a tese recursal, vinculada aos arts. 55 e 60 da Lei 9.605/98, não 
foi apreciada no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada 
pelo tribunal de origem. Nesse contexto, a pretensão recursal esbarra em vício formal 
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intransponível, qual seja, a ausência de prequestionamento, atraindo o óbice da Súmula 
282/STF, na espécie.

IV. Considerando a fundamentação adotada na origem – no sentido de que ‘não antevejo 
motivos, como também não viu o mm. Juízo a quo, para impedir a Impetrante de continuar 
com as suas atividades comerciais até que o órgão aprecie o pedido de renovação da licença 
ambiental, formulado havia bastante tempo e ainda sem resposta do IMA/AL’, porquanto 
‘a lei deixa lacunas quanto ao prazo para a emissão da respectiva licença, causando muitas 
vezes injustificados e excessivos atrasos na liberação da licença ambiental, não obstante 
ter sido deferida liminar, confirmada na sentença, autorizando a impetrante a fabricar e co-
mercializar os produtos derivados de argila (tijolos, telhas, lajotas e artigos de barro cozido) 
com matéria-prima adquirida de empresas autorizadas a proceder à extração’ –, o acórdão 
recorrido somente poderia ser modificado mediante o reexame dos aspectos concretos da 
causa, o que é vedado, no âmbito do recurso especial, pela Súmula 7 desta Corte.

V. Na forma da jurisprudência, ‘verificada a demora injustificada, correta a estipulação 
de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. É aplicável a ju-
risprudência da Corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios 
da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a administração postergue, 
indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. Precedente do STJ’ (STJ, 
REsp 1.145.692/RS, rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 24.03.2010).

VI. Agravo interno improvido.’ (STJ, 2ª Turma, AgInt no AgRg no REsp 1.392.873/AL, 
rel. Ministra Assusete Magalhães, julgado em 23.08.2016, DJe 01.02.2017)

‘PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGO DE TODA A ATIVIDADE 
EMPRESARIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AU-
SÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA 283/STF. 
INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 
SÚMULA 126 DO STJ.

1. O Ibama embargou todas as atividades industriais e comerciais de produtos florestais 
desenvolvidas pela empresa impetrante, apesar da pequena divergência verificada no volume 
de madeira irregular constante no pátio da empresa de beneficiamento de produtos florestais 
(cerca de 95% de madeira em toros e 85% de madeira serrada estariam em conformidade 
com a legislação ambiental).

2. O tribunal regional, analisando os fatos e sopesando a primariedade da recorrida, 
decidiu autorizar a empresa a funcionar especificamente com a madeira considerada regular, 
pois, em seu entendimento, o embargo total das atividade realizadas por tempo indeterminado 
poderia ocasionar prejuízo desproporcional à atividade empresarial.

3. O tribunal de origem, ao analisar a questão, o fez com base no princípio constitucional 
do due process of law, previsto no art. 5º, LIV, da CF, o que afasta a análise por esta Corte, 
sob pena de invadir a competência do STF, e deixou de emitir juízo de valor a respeito da 
lei federal tida por violada.

4. Incide a Súmula 126: ‘É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido 
assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por 
si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário’.

5. Ademais, a Corte regional consignou: ‘Acontece que tem sido prática constante da auto-
ridade ambiental o embargo de atividade. Quando o Ibama encontra alguma irregularidade em 
um empreendimento madeireiro, a resposta tem sido, invariavelmente, a mesma: o embargo 
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de obra ou a interdição de atividade. Esse procedimento padrão atenta contra o princípio da 
proporcionalidade, que rege, como um critério geral, os atos administrativos (art. 2° da Lei n° 
9.784/99), constituindo, do mesmo modo, ofensa ao princípio de que as decisões administrativas 
devem ser devidamente motivadas, especialmente quando importarem em restrição de direitos’.

6. Verifica-se que o recurso especial não impugnou toda a fundamentação do acórdão, 
principalmente sobre a questão de o embargo de toda a atividade comercial da empresa 
constituir afronta ao princípio da proporcionalidade, porquanto a recorrida é primária e a 
quantidade de madeira irregular apreendida é pequena em comparação a todo o estoque, 
por volta de 5% e 16% de madeira em toros e de madeira serrada.

7. Assim, há fundamento não atacado pela parte recorrente, o qual, sendo apto, por si 
só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, o óbice da 
Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida 
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. 

8. Recurso especial não conhecido.’ (STJ, 2ª Turma, REsp 1.549.450/MT, rel. Ministro 
Herman Benjamin, julgado em 14.06.2016, DJe 05.09.2016)

‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGO E INTERDI-
ÇÃO DE ESTABELECIMENTO. APREENSÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS. 
PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 
211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE OFENSA A DECRETO, NA VIA 
ESPECIAL. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. ‘Não há omissão no acórdão recorrido, quando o tribunal de origem pronuncia-se, 
de forma clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos 
suficientes para embasar a decisão’ (STJ, AgRg no REsp 1.054.145/RS, de minha relatoria, 
Sexta Turma, DJe de 11.03.2014). 

II. O tribunal de origem não se manifestou acerca da alegada ofensa ao art. 25 da Lei 
9.605/98. Por essa razão, à falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhe-
cido o recurso especial, no ponto, incidindo o teor da Súmula 211 do STJ (‘É inadmissível 
recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, 
não foi apreciada pelo tribunal a quo’). 

III. Mostra-se inviável o conhecimento do recurso especial, quanto à alegada violação a 
decreto, uma vez que a apreciação de sua contrariedade exigiria o exame de ato normativo 
que não se enquadra no conceito de lei federal, traçado pelo art. 105, III, da Constituição 
Federal. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.274.513/SC, rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, DJe de 12.04.2012).

IV. O tribunal a quo, soberano na análise do material cognitivo produzido nos autos, 
concluiu que, ‘no que diz, ainda, com a real necessidade das penalidades de embargo/inter-
dição e apreensão em hipóteses análogas, são oportunas as palavras do ilustre representante 
do Ministério Público, verbis: ‘A regra extraordinária da aplicação de medidas acauteladoras 
por parte da autoridade administrativa ambiental (sanção administrativa), com a posterior 
instauração do devido processo legal (art. 45 da Lei 9.784/99), não se aplica, portanto, in 
casu, mormente por não estar caracterizado o risco iminente de dano derivado da atividade 
da empresa. Soma-se a isso a presença concreta da possibilidade de que, com a interdição da 
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empresa e a apreensão de toneladas de grãos, grandes prejuízos econômicos sejam causados ao 
apelado. Isso porque a esperada falta de cuidados com material durante o período de vigência 
das medidas sancionatórias aplicadas pelo Ibama contribui inevitavelmente para o perecimento 
do material estocado nas dependências da empresa, principalmente. Em se tratando de produtos 
agrícolas e agro-industriais, inegável é o seu caráter de bens perecíveis’. Nesse contexto, a 
inversão do julgado exigiria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, 
inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. Precedentes.

V. Agravo regimental improvido.’ (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 190.635/MG, rel. 
Ministra Assusete Magalhães, julgado em 04.11.2014, DJe 14.11.2014)

‘PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE TERMO DE INTERDIÇÃO. LICENÇA 
AMBIENTAL. ACÓRDÃO EMBASADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E 
LEGAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA 
126/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.

1. Na hipótese, em que se discute a legitimidade do termo de interdição por operar sem 
licença ambiental, o acórdão recorrido concluiu que a penalidade de interdição foi imposta 
pela autoridade ambiental sem prévio procedimento que conferisse à infratora o direito de 
defesa, o que acarretou a sua invalidade por ofensa ao art. 5º, inc. LV, da CF/88.

2. ‘É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos 
constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a 
parte vencida não manifesta recurso extraordinário’ (Súmula n° 126/STJ).

3. A tese recursal sobre a existência de procedimento administrativo que dispensa a 
obediência ao processo administrativo preliminar, em razão do caráter acautelatório, não foi 
discutida pelo tribunal de origem, o que justifica a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 
287.659/RS, rel. Ministro Og Fernandes,  julgado em 07.08.2014, DJe 15.08.2014)

Ressalve-se, contudo, que a discussão acerca da efetiva ocorrência de dano ambiental 
e seus consectários (incluída a validade da autuação) não cabe na via estreita do mandado 
de segurança, devendo ser veiculada em ação própria.

Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se, sendo o 
agravado para contrarrazões. Após, ao MPF.’

Também existe precedente da 3ª Turma (Agravo de Instrumento 5064605-
22.2017.4.04.0000/RS), de relatoria da Desa. Vânia Hack de Almeida, que também con-
cluiu pela necessidade de suspensão do termo de embargo, até que os fatos fossem melhor 
esclarecidos, de onde destaco:

‘(...) Nesse contexto, apesar de a integralidade do processo administrativo restar juntada 
aos autos no evento 16, dando conta de que o Ibama realizou  operação para aferir o cum-
primento do novo Código Florestal, no que se fizeram presentes profissionais habilitados ao 
exame e à análise das respectivas situações fáticas, sendo, inclusive, montados grupos de 
tais profissionais em mais de uma região no Estado do RS, é fato incontroverso nos autos 
que a autuação lavrada contra o autor demonstra incongruência entre a área autuada e aquela 
objeto de análise. Ou seja, é possível que a área embargada divirja da área fiscalizada, fato 
que torna realmente periclitante a vedação de exploração de propriedade privada sem que 
seja certo em qual área ocorreu eventual dano ambiental, em especial considerando que 
havia áreas na fazenda já utilizadas para a exploração da monocultura, além da pecuária.
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Ademais, em que pese em pesquisa feita na Internet encontre-se informação fornecida 
pelo chefe do Ibama em Bagé no sentido de que a Operação Campereada acarretou a apli-
cação de uma multa de R$ 300,00 por hectare de mata nativa retirada sem autorização, tal 
valor não encontra previsão legal (http://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/2016/04/13/
ibama-embarga-cerca-de-tres-mil-hectares-na-regiao-da-campanha). Ou seja, a legislação de 
regência não estabelece um valor fixo por hectare ilegalmente trabalhado. Ademais, tem-se 
dos autos que a área de 80,65 ha acarretou uma multa de mais de 500 mil reais (R$ 7.000,00 
por hectare), valor muito superior àquele mencionado pela chefia da autarquia ambiental da 
fronteira do Estado do Rio Grande do Sul e, inclusive, sem indicação específica no funda-
mento legal que justificou tal quantificação, impugnada pelo autuado e de fato muito alta.

Destaque-se que essa mesma reportagem publicada na Internet pelo Jornal Folha do 
Sul (http://www.jornalfolhadosul.com.br/noticia/2016/04/13/ibama-embarga-cerca-de-tres-
mil-hectares-na-regiao-da-campanha) indica que não seriam embargadas áreas com CAR 
regular, inclusive com previsão de RL (Reserva Legal) de 20%, sendo exatamente esse o 
caso dos autos. Conforme evento 16, PROCADM2, há na Fazenda Mutuca e Rumão uma 
reserva legal de 126,2243 ha, exatos 20% da área total de 624,8860 ha.

Nessa conjuntura, a autuação e o subsequente embargo merecem ser suspensos para 
melhor análise e instrução probatória durante o curso da ação de anulação originária.

Em síntese, apesar de o meio ambiente ser de suma importância e de extrema proteção, 
sendo de conhecimento geral que monoculturas têm o condão de alterar todo o ecossistema, 
apesar de ter como desiderato a alimentação da população, o fato é que este juízo perfunctório 
verifica incongruências na autuação, restando justificado o empréstimo de efeito suspensivo 
ao Termo de Embargo nº 680044E.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar de suspensão do Termo de Embargo nº 680044E.’
Portanto, ainda que existam outros aspectos fáticos que deverão ser melhor esclarecidos 

com as contrarrazões e durante a própria instrução probatória, parece razoável deferir neste 
momento a tutela provisória postulada, uma vez que parece que existia situação consolidada 
anteriormente e que não há indicação de risco maior de agravamento da situação ambiental 
da área enquanto não resolvido definitivamente o processo administrativo, e especialmente 
considerando os motivos deduzidos na petição do recurso, que apontam para a conveniência 
de a atividade econômica prosseguir, sem ampliação da área eventualmente já atingida, ao 
menos enquanto os fatos são melhor esclarecidos no processo. 

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para provisoriamente deferir a 
tutela antecipada à parte-autora, suspendendo os efeitos do Termo de Embargo 796645E 
até julgamento deste agravo de instrumento e permitindo que a parte agravante se utilize da 
referida área que vinha utilizando, sem, entretanto, ampliar a área utilizada nem praticar sem 
autorização atos que dependam de licenciamento ou autorização dos órgãos competentes.”

Não vislumbro razões para conclusão diversa, motivo pelo qual 
mantenho a decisão proferida.

Realmente, o campo nativo de certas regiões do Rio Grande do Sul 
apresenta uma enorme riqueza em termos de biodiversidade e foi, du-
rante muito tempo, ignorado ou esquecido como ecossistema relevante 
à preservação da biodiversidade. 
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Recordo um texto antigo escrito pelo saudoso ambientalista José A. Lu-
tzenberger, publicado como “Prefácio para índices de lotação pecuária para 
o Rio Grande do Sul” (disponível em http://www.fgaia.org.br/texts/t-pref.
html), que mencionei no voto oral que proferi e do qual agora transcrevo 
trechos porque parecem relevantes, em que ele já alertava para o problema 
que havia em tratar o campo nativo apenas com os frios parâmetros que pro-
curavam encontrar espaços para desapropropriação de terras ditas “improdu-
tivas”, já que isso desconsideraria, no caso dos campos gaúchos, o fato eco-
logicamente relevante de que nossos campos não eram resultado do acaso, 
mas fruto de um longo processo evolutivo que havia encontrado a vegetação 
do campo nativo como sendo a mais apropriada para aqueles locais, dadas as 
suas peculiaridades, de onde destaco:

“Este livro procura mostrar o absurdo de um enfoque reducionista que estabelece parâ-
metros fixos de ocupação para os campos do Pampa gaúcho, sem levar em conta uma série 
de fatores importantes que variam de lugar para lugar, de ecossistema para ecossistema e 
de fazenda para fazenda. Quero aproveitar para levantar aspectos igualmente, se não mais 
importantes que a simples sustentabilidade da produção de carne, aspectos que poucos 
levantam, mas que têm a ver com a sobrevivência de nossa espécie e de todas as demais.

[...] A paisagem do Pampa em todas as suas formas, desde a Patagônia, Uruguai, Entre 
Rios, Corrientes, Misiones, atravessando a Campanha, a Serra do Sudeste, a Depressão 
Central até os Campos de Cima da Serra, é um dos grandes biomas do Planeta. Ecologi-
camente corresponde à Prairie norte-americana. Biomas são os superecossistemas, como 
os oceanos, águas doces, florestas tropicais úmidas ou secas, cerrados e savanas, florestas 
temperadas e taiga, floresta atlântica, caatinga, desertos, tundras e outros. Ecologicamente, 
o Pampa parece um paradoxo. O clima é de floresta subtropical úmida, mas sua paisagem 
é predominantemente aberta. Em toda a parte pode observar-se o choque entre floresta e 
campo. Os bosques ciliares ao longo dos cursos d’água, nas várzeas e vertentes e, em al-
guns casos, em encostas íngremes, têm limites bem definidos com os pastos naturais. Só em 
algumas regiões topograficamente mais complexas como, p. ex., Santana do Livramento ou 
na serra do Sudeste temos paisagens tipo parque com vegetação arbustiva e arbórea mais 
esparsa. Todas as paisagens do Pampa são de beleza e valor ecológico peculiar. Aqui no 
Rincão Gaia, onde agora me encontro escrevendo, diante das lindas colinas ondulantes, 
muitas vezes me perguntam quando foi deflorestada esta paisagem. A surpresa, especialmente 
entre estrangeiros e forasteiros, costuma ser grande quando digo que nunca, que hoje se 
veem mais árvores que no estado original. Mas se o clima é de floresta subtropical úmida 
e os solos são propícios ao crescimento de árvores como atestam as grandes plantações de 
eucalipto, acácia, pinus, como se explicam os pastos naturais?

Temos aqui o choque de dois ecossistemas em clímax. Clímax é o estado de equilíbrio 
final de um ecossistema maduro, uma situação além da qual não mais se altera, a não ser 
através dos milhões de anos com a evolução das espécies e da evolução geológica e climá-
tica. Os nossos campos abertos são um clímax. Se observarmos a diversidade de espécies 
nos ecossistemas, veremos que nos pastos, entre plantas herbáceas e gramíneas, o número 
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vai muito além de mil. Um pasto europeu não costuma ter mais que algumas poucas dúzias. 
Os bosques ciliares do Pampa, outro clímax, são igualmente ricos em espécies, centenas, 
comparadas com as poucas dúzias de um bosque europeu. Eles tendem a alastrar-se. Qual, 
então, a explicação do convívio direto desses dois sistemas?

Uns onze mil anos atrás houve aqui uma mudança importante no clima. Foi a época do 
recuo da grande glaciação no hemisfério norte. O Planeta todo ficou mais quente. O cinturão 
tropical se alargou, empurrando para o norte e, respectivamente, para o sul os cinturões 
subtropicais, temperados, árticos e polares. Antes dessa mudança, o clima do Rio Grande 
do Sul era bem mais frio e mais seco, um clima de estepe, algo parecido com o clima do 
Arizona/Colorado. De lá para cá, os onze milênios não foram suficientes para que a flo-
resta conseguisse conquistar toda a região, ela só conseguiu cobrir os flancos da Serra 
Geral, e grande parte do vale do Uruguai. No Pampa, ela avançou pelos cursos d’água 
e cobriu muitas várzeas. Talvez tivesse conseguido conquistar tudo, não fosse um evento 
importante. Foi na época da mudança de clima que aqui chegaram os antecessores do índio. 
Os pastos devem ter tido aspecto bem diferente. Não havia reses. Os herbívoros nativos, 
entre eles o próprio megatério, uma preguiça terrestre maior que um elefante, certamente 
não tinham a densidade de peso por hectare que costumam ter os rebanhos de hoje e, sem 
cercas, faziam migração, como os herbívoros da savana africana. O pasto era alto, como 
se pode ver nas faixas de domínio de nossas estradas. Provavelmente o índio, ainda não 
adequado à região, caçava com fogo. O bosque, à medida que avançava conquistando 
terreno, também recuava pelo fogo. Hoje, na situação atual, com o gado, estabeleceu-se 
um equilíbrio entre bosque e pasto nativo.

Existe, inclusive, um perigo que muitos fazendeiros ignoram. Quando o número de 
reses que se refugiam nas matas ciliares é muito elevado, os animais acabam destruindo 
todo o sub-bosque, o que inclui o rejuvenescimento, ou seja, as mudas novas das árvores. 
Quando esse processo não é interrompido, como pude observar em alguns raros casos, o 
bosque está condenado. O efeito é como se em uma população humana morressem todos 
os bebês... Também já vi estragos muito graves de erosão causada dentro do bosque por 
excesso de gado quando o terreno é íngreme. Felizmente, na grande maioria das fazendas 
esses bosques estão bem conservados.

Em sua forma atual o Pampa é uma das raras paisagens preciosas do Planeta em que 
a exploração humana se encontra em relativa harmonia com o ecossistema. Ao contrário 
dos demais esquemas de exploração da Natureza que predominam em nosso estado, a fa-
zenda de pecuária extensiva é um esquema de exploração da Natureza que concorda com 
as exigências da Conferência Rio ‘92, ela é permanentemente sustentável.

A grande Floresta de Araucária ao nordeste do estado, uma das mais majestosas da 
Terra, foi totalmente devastada pela exploração imediatista. Nossa grande mina de cobre 
acaba de fechar por esgotamento de minério e nossa agricultura ainda tem longo caminho 
pela frente para tornar-se sustentável e não poluente com os venenos agrícolas. Mas a quase 
totalidade dos fazendeiros sabe que só pode viver do desfrute de seu rebanho, que só pode 
vender para abate por volta de um animal adulto em cada dez por ano. Tivesse o madeireiro 
aprendido essa lição, não consumindo, mas desfrutando o bosque, a majestade da Floresta 
de Araucária continuaria de pé. Recém nestes últimos anos, alguns dos ex-madeireiros 
passaram a ser reflorestadores. Nas grandes monoculturas por eles mesmos plantadas, aí 
sim, eles exploram de maneira sustentável e evitam desperdício.
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Além da grande diversidade biológica no campo, nos bosques e capões, o Pampa abri-
ga toda uma flora peculiar, muito preciosa e muito ameaçada. Quando do clima anterior, 
seco e frio, que durou muitos milhões de anos, evoluíram aqui muitas plantas xerófilas – 
plantas de clima seco ou de deserto. O Rio Grande e as demais regiões de Pampa são um 
dos grandes centros de formação de espécies da família das cactáceas e das bromeliáceas, 
assim como das orquídeas. As cactáceas conseguem hoje sobreviver nos afloramentos de 
rocha – lageados, chapadões, falésias e matacões. Algumas são epífitas, crescem sobre 
árvores como as orquídeas, sem serem parasitas destas. Muitas dessas plantas são muito 
raras. Sua ocorrência sendo limitada aos espaços rochosos de pouca extensão, as popula-
ções são pequenas e o isolamento dos habitats uns dos outros faz com que muitas dessas 
plantas sejam endêmicas. Uma espécie endêmica é uma espécie que ocorre em uma área 
limitada e em nenhum outro lugar do mundo. Assim existem em nosso estado cactáceas, 
orquídeas e bromélias que ocupam áreas de poucos metros quadrados, ou poucos hectares 
apenas. Quando uma população dessas é destruída pelo fogo, pelo excesso de pastoreio, 
pela terraplenagem ou as plantas são levadas por colecionadores inescrupulosos, a espécie 
desaparece para sempre – é a extinção. Um dos trabalhos de nossa Fundação consiste em 
descobrir os locais e alertar os fazendeiros para que os protejam.

Outro aspecto importante é a fauna. O Pampa é ainda uma das regiões do Mundo onde, 
apesar de todos os estragos que já houve, a fauna está mais intacta, especialmente a fauna 
avícola. Com um pouco de cuidado e conscientização poderá facilmente haver recuperação 
significativa. Fauna e pecuária se complementam muito bem, desde que não haja exagero 
no pisoteio, ou seja, excesso de lotação. Mas o excesso de lotação por si só é prejudicial ao 
fazendeiro, porque depreda o campo e diminui a produtividade. Alguns de nossos campos, 
especialmente os que são de solo arenoso, como na região de Alegrete, são extremamente 
vulneráveis ao excesso de peso, à agressão mecânica, aração para lavoura, nem falar. Todos 
conhecemos os desertos de dunas que já se formaram.

Se conseguirmos nova atitude por parte do Ibama e algumas pequenas alterações nas leis 
ambientais, muitas fazendas poderiam explorar animais silvestres em esquema sustentável 
(veja Pecuária natural, José A. Lutzenberger, 1987) como ocorre em muitas fazendas na 
África, no Canadá e mesmo na Escócia. Na Alemanha, onde o controle da fauna é total, 
apesar da densidade populacional, da proximidade das cidades e aldeias umas das outras, 
mas onde cerca de 40% do território está coberto de florestas, é enorme a produção de 
carne de cervo, veado, javali, faisão e outros, a ponto de serem essas carnes oferecidas nos 
restaurantes e a caça constituir-se em evento cultural. Espero que em um futuro próximo 
possamos chegar a uma maior proteção e aproveitamento da fauna.

Apesar de ser baixa a produção sustentável de carne quando expressa em quilos por 
hectare, ela é uma produção real porque o gado transforma em alimento humano recursos 
que não nos são diretamente acessíveis. Nós humanos não comemos pasto, muito menos 
palha seca. Por isso, os modernos esquemas de ‘produção’ com animais confinados, que 
mais merecem o nome de ‘campos de concentração’ de animais, nada produzem, apenas 
transformam, mas com grande perda. Alimentar gado, galinhas e porcos com grãos é dar-
lhes alimento subtraído ao consumo humano, é agravar o problema da fome.

Do ponto de vista ecológico, o fazendeiro do Pampa já é e pode tornar-se ainda mais 
preservador de paisagens, de ecossistemas e de diversidade biológica e cultural. A linda 
cultura gaúcha também merece proteção, não podemos permitir que desapareça.
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Na medida em que ele protege sua paisagem, a fauna e a flora, o fazendeiro merece re-
conhecimento oficial nesse sentido, não necessariamente subsídios, mas isenção de impostos 
nas áreas que o Incra gosta de chamar improdutivas, os bosques, complexos florísticos raros, 
pântanos, assim como pela preservação da fauna. O Pampa merece ser declarado ‘Reserva 
da Biosfera’, ele é tão precioso quanto o Pantanal, apenas diferente. Não procede a aplica-
ção de critérios de produtividade medidos apenas em quilos, ou faturamento por hectare.

Quanto à reforma agrária, não é simplesmente expropriando propriedades para dividi-las 
entre os sem-terra, sem dar-lhes depois o mínimo apoio, quando, no mesmo momento, a 
política econômica marginaliza sempre mais gente, milhões todos os anos. A globalização 
vai acelerar ainda mais esse processo. O que precisamos é uma nova política agrícola, uma 
política que protege e fomenta a propriedade familiar, seja ela de camponês ou de fazendei-
ro. E não devemos confundir o fazendeiro do Pampa com aqueles grandes fazendeiros do 
Brasil Central, Nordeste e Norte que têm as mãos ensanguentadas e que fazem gigantesca 
e absurda devastação ambiental. O fazendeiro gaúcho é uma cultura que se desenvolveu e 
cresceu com a paisagem, não contra ela!”

Pois bem, naquela época, era o Incra que exigia que os campos na-
tivos fossem mais explorados, sob pena de serem desapropriados para 
reforma agrária. Quem manteve seu campo nativo, agora parece sofrer, 
de repente, uma nova onda que pretende lhe impor, sem qualquer aviso 
prévio ou educação ambiental anterior, o embargo puro e simples das 
áreas que utiliza para agricultura, sendo agora a vez de o Ibama se vol-
tar contra quem se diz estar degradando de forma impiedosa os campos 
nativos. 

Realmente, o campo nativo precisa ser protegido e os campos gaú-
chos precisam ter sua biodiversidade preservada, mas não se pode pre-
tender realizar “operações” isoladas, a partir apenas de fotos de satélite, 
sem que o poder público estivesse próximo às populações locais para 
lhes explicar e conscientizar da importância da preservação ambiental 
e sem fazer um trabalho consistente e constante de prevenção ambien-
tal, educação ambiental e, principalmente, repressão não apenas contra 
quem não tinha plantado ou não havia usado o campo nativo, mas con-
tra os tantos que já sistematicamente degradaram o ecossistema e o vêm 
utilizando em enormes florestas de eucaliptos ou em uma destinação 
agressiva da terra para monoculturas que ocupam todos os espaços do 
estado e nos fazem dependentes de uma única lavoura. 

Uma nova legislação pode trazer um novo paradigma de preserva-
ção ambiental, mas isso precisa ser aplicado pelo Ibama a partir de um 
programa consistente, que alcance a todos, e não se limite a interven-
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ções episódicas e localizadas, que imponham multas elevadíssimas a 
produtores que, até poucos meses, viam todos ao seu redor plantando 
e degradando o ambiente por muitos anos, sem qualquer intervenção 
minimamente consistente dos órgãos ambientais competentes. 

Do contrário, admitindo-se intervenções pontuais e escolhidas ao ar-
bítrio do Ibama, embargando áreas agropastoris e interditando ao pro-
prietário exercer aquilo que há tanto tempo sempre fez e sempre viu 
seus vizinhos fazerem, acaba-se quase criando um parque nacional dos 
campos nativos, sem custo para os órgãos públicos e com enorme custo 
para quem era proprietário da área. 

Portanto, parece relevante que essas questões sejam discutidas no 
processo originário e pela própria sociedade gaúcha, inclusive existin-
do o instrumento do zoneamento ambiental, que poderia permitir que 
as comunidades locais fossem ouvidas, que os agentes econômicos do 
estado pudessem expressar suas necessidades, que a academia pudesse 
contribuir com seus conhecimentos e suas expertises para encontrar-se 
um denominador comum que pudesse conciliar nossas necessidades em 
termos de economia e de ecologia, naquilo que efetivamente se espera: 
um desenvolvimento sustentável. 

O zoneamento ambiental apontaria para um caminho que nos permi-
tiria enfrentar essas questões sem surpresas e no interesse de todos, e 
não apenas considerando visões parciais do problema, como acontecia 
na época em que o dilema se resumia às questões trazidas pelo Incra, 
entre povoação dos campos nativos ou sua consideração como áreas im-
produtivas suscetíveis de desapropriação para reforma agrária. Aquele 
paradigma antigo da ocupação excessivamente intensiva dos campos 
nativos parece hoje superado (a pecuária não é vista mais como o vilão 
da produtividade), mas não parece viável substituir-se de forma impen-
sada e não discutida o velho paradigma por um novo, que praticamen-
te transforme áreas privadas em parques nacionais para uma proteção 
episódica e pontual de determinados interesses que de repente o Ibama 
pretendeu resguardar por meio de operações isoladas que tenha resol-
vido fazer, apenas para punir, e sem cuidado algum com a prevenção, 
a educação e, principalmente, a discussão com as comunidades locais. 

A instrução do processo é o local por excelência para essas dis-
cussões, podendo o Ibama produzir suas provas para demonstrar a 
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relevância da sua atuação no caso concreto e o contexto em que ela 
se insere e, principalmente, para se encontrar uma solução junto com 
todos os interessados para que as áreas agropastoris sejam zoneadas 
e tenhamos todos condições de caminhar para um desenvolvimento 
sustentável. 

No caso específico dos autos, acrescento que a afirmação no sentido 
de que parece existir uma situação consolidada, constante na decisão 
inicial proferida neste agravo de instrumento, encontra respaldo no pro-
cesso administrativo juntado com a inicial no feito de origem, no qual 
o responsável técnico (engenheiro agrônomo) que assina projeto de re-
gularização apresentado na esfera administrativa afirma que a área rural 
em questão é consolidada e que “faz muitos anos que estão sendo rea-
lizadas atividades como agricultura e pecuária” (1-PROCADM5, pági-
nas 13 e 31; fls. 7 e 16 do processo administrativo). Além disso, aponto 
para o último despacho administrativo constante nos documentos jun-
tados com a inicial, o qual afirma que há “alegações de que as áreas su-
primidas possuíam histórico de uso com a atividade pecuária” (1-PRO-
CADM6, página 53; fl. 54 do processo administrativo).

Portanto, verifico que há elementos que apontam para uma situação 
consolidada e há fatos a serem melhor esclarecidos durante a tramitação 
do feito.

Por fim, assim como no precedente citado na decisão inicial proferi-
da neste recurso (AI 5062246-02.2017.4.04.0000), no termo de embar-
go do caso dos autos, lavrado pela autoridade administrativa, também 
constou que o objetivo da medida era propiciar a recuperação ambien-
tal, sem qualquer alusão a potencial agravamento da degradação já per-
petrada (1-OUT7).

Portanto, no caso concreto, ponderando todas essas questões, o con-
texto em que se deu a atuação do Ibama, a inexistência de anteceden-
tes dos órgãos ambientais competentes nesse sentido de educação am-
biental, parece relevante preservar-se a questão da segurança jurídica 
e deferir-se a tutela provisória para suspender o termo de embargo até 
que os fatos possam ser melhor esclarecidos, permitindo-se a atividade 
econômica que ali vinha sendo realizada sem ampliação das áreas já 
eventualmente atingidas. Daí ser necessária a suspensão do termo de 
embargo, até que os fatos possam ser melhor esclarecidos.
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Assim, não vejo razões para alterar a conclusão já adotada, merecendo 
provimento o agravo de instrumento para suspender os efeitos do Termo 
de Embargo 796645E até julgamento da ação originária e permitir que 
a parte agravante se utilize da referida área que vinha utilizando, sem, 
entretanto, ampliar a área utilizada nem praticar sem autorização atos que 
dependam de licenciamento ou autorização dos órgãos competentes. 

Diante do julgamento do mérito do agravo de instrumento, julgo pre-
judicado o agravo interno interposto.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento e 
julgar prejudicado o agravo interno.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA                                                  
Nº 5022966-73.2017.4.04.7000/PR

Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia
Relator p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo  

Silva Leal Júnior

Apelante: Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR 
(Interessada)

Apelada: C.C.B. (Impetrante)
Advogado: Dr. João Luiz Arzeno da Silva

Advogado: Dr. Marcelo Trindade de Almeida
MPF: Ministério Público Federal (MPF)

EMENTA

Administrativo. Processo administrativo disciplinar. Representação 
encaminhada à ouvidoria contra servidor público. Restrição da publi-
cidade quanto ao nome do representante. Possibilidade. Observância 
do regramento da ouvidoria. Distinção com denúncia anônima.
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1. É possível a manutenção do sigilo sobre a autoria de represen-
tação ou denúncia aos órgãos de controle ou correcionais. A proteção 
do servidor-denunciado não é feita se impedindo que seja fiscalizado 
nem lhe permitindo saber quem contra ele reclamou, mas assegurando 
que a investigação prévia ou a sindicância preliminar sejam feitas em 
segredo: tramitem em sigilo na ouvidoria ou na corregedoria respectiva, 
ao menos enquanto não se transformarem em processo administrativo 
disciplinar.

2. Sentença reformada para denegar a segurança. Apelação e remes-
sa necessária providas.

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 maio-
ria, vencido o relator, decidiu dar provimento à apelação e à remessa 
oficial para denegar o mandado de segurança. Lavrará o acórdão o Des. 
Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, nos termos do relatório, 
votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do pre-
sente julgado.

Porto Alegre, 09 de maio de 2018.
Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, Relator para o acór-

dão.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia: Trata-se de 
apelação e remessa oficial interpostas em face de sentença que conce-
deu a segurança, nos seguintes termos:

“III – Dispositivo
Ante o exposto, concedo a segurança (CPC, art. 487, I) para determinar à autoridade 

impetrada que informe à impetrante os dados de identificação do autor da denúncia que 
resultou no Memo 17/2016.

Todavia, saliento que o cumprimento da presente sentença, ou seja, a revelação do nome 
do autor da denúncia, só deve ser feito após o trânsito em julgado da presente sentença. 
Entendo necessária a presente providência até que haja pronunciamento pela(s) instância(s) 
recursal(is).

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).
Sentença sujeita a remessa necessária.
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Sem custas (art. 4º, I, da Lei 9.289/96).
Defiro à impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.
Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar 

contrarrazões e, na sequência, encaminhe-se o feito ao TRF-4.
Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que o sigilo do autor 
das denúncias a que se refere o Memorando 17/2016 está amparado em 
Regulamento das Ouvidorias da UTFPR e nos arts. 31 da Lei 12.527/11 
e 33 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, aprovada 
pelo DL 5.687/06, sendo o escopo da norma a garantia da defesa do 
interesse público em consonância com a proteção constitucional da pri-
vacidade, prevista no art. 5º, X, da CF/88 (evento 50).

Com contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Sérgio Renato Tejada Garcia: A r. sentença 
foi exarada nos seguintes termos:

“I – Relatório
Trata-se de mandado de segurança impetrado por C.C.B. em face de ato praticado 

pelo ouvidor – UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – UTFPR 
– Medianeira.

Por meio do presente mandamus, a impetrante requer:
‘e) o julgamento de procedência do pedido do writ concedendo a segurança para fins 

de se determinar à autoridade coatora que afaste o sigilo quanto à autoria da denúncia que 
resultou no Memo 17/2016, apresentando todas as informações necessárias sobre o denun-
ciante, como o nome, qual o vínculo com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(se é estudante ou servidor), dentre outras informações necessárias para posterior ingresso 
com ação de responsabilização civil e penal frente às acusações difamatórias;’

Narra, em breve síntese, que é docente na UTFPR, Campus de Medianeira, e que em 
03.11.2016 foi realizada denúncia na instituição voltada contra a impetrante. Segue parte 
da denúncia:

‘Sou servidor técnico administrativo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
unidade de Medianeira. Venho por meio deste denunciar práticas sendo desenvolvidas pela 
professora C.C.B., que está afastada 20 horas para doutorado, as quais utiliza para lazer e 
demais afazeres que não competem a seu doutoramento; as demais 20 horas, as quais deve-
riam ser cumpridas nesta universidade, não se verificam, sendo que a professora comparece 
em seu local de trabalho apenas nas sextas-feiras, nos períodos da tarde e da noite, integra-
lizando 8 horas semanais de trabalho, a referida professora ministra apenas 6 horas-aula 
semanais, sendo duas à tarde e 4 à noite, o que contraria as normativas desta universidade 
em relação ao mínimo da carga horária de cada docente a ser cumprido em sala de aula.
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Essas atitudes, além de ilegais, são imorais perante a sociedade, os alunos e os demais 
colegas de trabalho, sem contar que mancham a imagem do funcionalismo público e de-
gradam a qualidade de ensino, pesquisa e extensão.’

Conta que a UTFPR afastou a denúncia realizada, uma vez que era totalmente infundada. 
Contudo, argumenta que a acusação ofendeu a honra e a imagem da docente, uma vez que 
imputou fato ofensivo à sua reputação, sendo que o conteúdo da denúncia chegou a ser 
conhecido pelos colegas e pelos alunos da docente.

Alega que não teve acesso às informações sobre o autor da denúncia, mesmo tendo 
protocolado requerimento administrativo e outro requerimento à Ouvidoria do MEC, 
ambos com intuito de afastar o sigilo de informações do denunciante. Sustenta que 
pretende pleitear na esfera jurisdicional sua responsabilização civil e penal em face da 
denunciação difamatória.

A autoridade impetrada apresentou informações no evento 13, aduzindo que a negativa 
em informar o autor da denúncia tem suporte no Regulamento das Ouvidorias da UTFPR.

O pedido liminar foi indeferido (evento 15).
Intimado para manifestação, o Ministério Público Federal manifestou-se pela concessão 

da segurança (evento 38).
Registrado para sentença, o julgamento foi convertido em diligência para que fossem 

juntadas informações da autoridade coatora indicada na inicial.
Juntadas as novas informações (evento 42), voltaram os autos para sentença.
É o relatório. Passo a decidir.
II – Fundamentação
Para concessão da segurança, exige-se que haja direito líquido e certo, expressão essa 

bastante contestada doutrinariamente, porquanto todo direito é líquido e certo; imprecisos 
e incertos são apenas os fatos. Na clássica definição de Hely Lopes Meirelles, ‘direito lí-
quido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 
e apto a ser exercitado no momento da impetração’ (in Mandado de segurança. 26. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2003. p. 36-37). Ou seja, exige-se que o direito esteja comprovado de 
plano; daí a necessidade de que a prova esteja pré-constituída, em face da impossibilidade 
de dilação probatória.

Na apreciação do pedido liminar, a matéria restou analisada de forma a indeferi-la, por-
quanto restou considerado que, atendendo às normas que regem as ouvidorias, a autoridade 
coatora não incorreu em qualquer ilegalidade (evento 15).

Isso porque o ato administrativo que indeferiu o pedido de informações quanto ao autor 
da denúncia baseou-se nas seguintes normas:

Regulamento das Ouvidorias da UTFPR, nos artigos 3º, 11, 13 e 14 (evento 13):
‘Art. 3º A Ouvidoria-Geral e as Ouvidorias dos Campi da UTFPR deverão:
(...)
V – garantir o sigilo e a identidade do denunciante e da situação, quando for o caso.
(...)
Art. 11. As denúncias se referem às informações de que estejam sendo feridos quais-

quer procedimentos legais ou normas, notitia criminis, acusações, revelações ou delações 
de servidores ou discentes que estejam causando dano ou prejuízo ao patrimônio físico, 
intelectual ou moral da UTFPR ou, ainda, aos bons costumes.
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Parágrafo único. Ao denunciante e a terceiros envolvidos no processo é garantido o sigilo 
de seus dados pessoais, de acordo com o seu direito individual e com a inviolabilidade de 
sua intimidade, se assim optar.

(...)
Art. 13. São direitos dos usuários dos serviços da Ouvidoria-Geral e das Ouvidorias 

dos Campi da UTFPR:
(...)
III – ter sigilo do processo e dos dados pessoais, quando solicitado.
Art. 14. São deveres dos usuários dos serviços da Ouvidoria-Geral e das Ouvidorias 

dos Campi da UTFPR:
(...)
III – informar se deseja manter sigilo quanto a sua identidade.’
Ainda estabelece a Instrução Normativa Conjunta nº 01 CRG/OGU, de 24 de junho de 

2014, em seu artigo 3º:
‘Art. 3º Sempre que solicitado, a Ouvidoria deve garantir acesso restrito à identidade 

do requerente e às demais informações pessoais constantes das manifestações recebidas.
(...)
§ 4º A restrição de acesso estabelecida no caput deste dispositivo encontra fundamento 

no art. 31 da Lei nº 12.527/11, devendo perdurar pelo prazo de 100 (cem) anos.’
Não obstante a autoridade coatora estivesse com seus atos lastreados por normas legais 

e vigentes, tem-se que, no caso concreto, tais normas merecem ser afastadas, de maneira 
que o sigilo da identidade do denunciante dê lugar ao direito da autora em conhecer quem 
a denunciou e, assim, buscar reparar o dano que entende ter sofrido.

Ainda que exista uma razão para que a identidade daqueles que fazem denúncias junto 
às Ouvidorias da União seja preservada, é bem verdade que se contrapondo ao direito à 
intimidade e ao sigilo do denunciante está o direito da impetrante em buscar se ressarcir 
de dano moral que entende ter sofrido. No entanto, sem o conhecimento a respeito da sua 
identidade, buscar provar o direito que alega ter se torna impossível.

Além disso, não há informação de que exista investigação a respeito dos fatos narra-
dos na Ouvidoria em aberto, circunstância na qual o sigilo da identidade salvaguardaria o 
resultado da investigação.

Assim, considerando que a Constituição Federal, assim como defende o direito à intimi-
dade, também veda o anonimato, entendo que, no caso concreto, deve prevalecer o direito 
da autora em buscar ressarcir-se de dano moral que alega ter sofrido.

Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal em caso bastante semelhante:
‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO. DENÚNCIA. ANONIMATO. LEI 8.443, DE 1992. LEI 8.112/90, 
ART. 144. CF, ART. 5º, IV, V, X, XXXIII e XXXV. I. – A Lei 8.443, de 1992, estabelece 
que qualquer cidadão, partido político ou sindicato é parte legítima para denunciar irregu-
laridades ou ilegalidades perante o TCU. A apuração será em caráter sigiloso, até decisão 
definitiva sobre a matéria. Decidindo, o Tribunal manterá ou não o sigilo quanto ao objeto e 
à autoria da denúncia (§ 1º do art. 55). Estabeleceu o TCU, então, no seu Regimento Interno, 
que, quanto à autoria da denúncia, será mantido o sigilo: inconstitucionalidade diante do 
disposto no art. 5º, incisos V, X, XXXIII e XXXV, da Constituição Federal. II. – Mandado 
de segurança deferido.’ (MS 24.405, relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado 
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em 03.12.2003, DJ 23.04.2004, PP-00009, Ement. VOL-02148-03, PP-00575, RTJ VOL 
00192-02, PP-00655)

Por oportuno, transcrevo trecho do voto do eminente Ministro Relator Carlos Velloso 
nos autos supra ementados:

‘A questão a ser perquirida, no caso, é esta: seria condizente com a Constituição a nor-
ma que autoriza o Tribunal de Contas da União a manter o sigilo em relação ao nome da 
pessoa que, perante aquela corte de contas, faz denúncia, contra administradores públicos, 
da prática de irregularidades por parte destes?

Examinemos a questão.
A Constituição Federal, no seu art. 5º, incisos V e X, estabelece o respeito à imagem 

das pessoas.
‘Art. 5º (...)
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 

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

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 
violação;’

É dizer, a Constituição assegura não só o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
mas, também, indenização por dano material, moral ou à imagem (CF, art. 5º, V). Ademais, 
deixa expresso a Lei Maior que a imagem das pessoas é inviolável, ‘assegurado o direito 
à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação’ (CF, art. 5º, X).

No caso, alguém faz denúncias contra o impetrante ao Tribunal de Contas.
(...)
Assim posta a questão, indaga-se: poderia o poder público deixar de fornecer ao de-

nunciado o nome do denunciante?
Penso que não.
É que não há negar ter ocorrido, pelo menos, desgaste na imagem do impetrante, imagem 

que a Constituição protege, conforme já foi dito.
De outro lado, o anonimato não é tolerado pela Constituição (CF, art. 5º, IV). Dir-se-á, 

no caso, a denúncia não foi anônima. Isso é verdade, relativamente ao poder público, vale 
dizer, relativamente ao Tribunal de Contas da União. Relativamente, entretanto, ao denun-
ciado, ela é anônima. Por ser anônima, relativamente ao denunciado, não poderia este adotar 
contra aquele que causou gravame à sua imagem as providências que a Constituição autoriza.

Convém registrar que, protegido o denunciante pelo sigilo, isso pode redundar no de-
nuncismo irresponsável, que constitui comportamento torpe.’

Por considerar que o julgado supra se amolda perfeitamente ao caso concreto, utilizo-o 
como razões de decidir deste feito. E, por entender que o direito de ação da impetrante 
merece suplantar, no caso concreto, o sigilo da denúncia realizada por meio da Ouvidoria 
da UTFPR, concedo a segurança, revogando a decisão liminar.

III – Dispositivo
Ante o exposto, concedo a segurança (CPC, art. 487, I) para determinar à autoridade 

impetrada que informe à impetrante os dados de identificação do autor da denúncia que 
resultou no Memo 17/2016.
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Todavia, saliento que o cumprimento da presente sentença, ou seja, a revelação do nome 
do autor da denúncia, só deve ser feito após o trânsito em julgado da presente sentença. 
Entendo necessária a presente providência até que haja pronunciamento pela(s) instância(s) 
recursal(is).

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei 12.016/2009).
Sentença sujeita a remessa necessária.
Sem custas (art. 4º, I, da Lei 9.289/96).
Defiro à impetrante os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.
Interposto recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar 

contrarrazões e, na sequência, encaminhe-se o feito ao TRF-4.
Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.”

Em que pesem as alegações do apelante, impõe-se o reconhecimento 
de que são irretocáveis as razões que alicerçaram a sentença monocrá-
tica, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Como bem salientou o magistrado singular, “ainda que exista uma 
razão para que a identidade daqueles que fazem denúncias junto às Ou-
vidorias da União seja preservada, é bem verdade que se contrapondo 
ao direito à intimidade e ao sigilo do denunciante está o direito da impe-
trante em buscar se ressarcir de dano moral que entende ter sofrido”, de 
forma injustificada, não se podendo desconsiderar, por sua vez, que de-
núncias, muitas vezes, são apresentadas com a finalidade de atingir di-
reitos de terceiros (dignidade, honra, imagem, vida privada, etc.) e, sob 
o manto do anonimato, fica inviabilizada eventual responsabilização do 
anônimo em face de excessos que vier a cometer, estimulando-se, por 
sua vez, o denuncismo anônimo e irresponsável.

Não há dúvidas de que o tema é controvertido, por envolver colisão, 
no caso concreto, de direitos constitucionais, a exigir ponderação de in-
teresses. Todavia, entendo que a r. sentença deu adequada solução à lide. 
Nesse sentido, o parecer do Ministério Público cujo excerto transcrevo:

“De um lado, o direito da impetrante encontra guarida no art. 5º, incisos IV, V, X, XXXIII 
e XXXV da CRFB, de outro, a impetrada defende estar agindo na garantia de direitos in-
dividuais de base constitucional, como o ‘respeito à intimidade, à vida privada, à honra e 
à imagem das pessoas’, defendido no art. 31 da Lei 12.527/2011.

Neste caso concreto, deve ser posto em relevo o direito individual da impetrante. É ne-
cessário afastar o sigilo para que possa buscar eventual reparação por dano que entende ter 
sofrido, inexistindo outra maneira de alcançar tal fim. É adequado o afastamento enquanto 
único meio hábil a possibilitar a busca de eventual reparação. Por fim, é proporcional em 
sentido estrito, pois se afasta pequena parcela da intimidade do noticiante em prol apenas do 
conhecimento pela impetrante/noticiada, e não da divulgação pública irrestrita dos dados.
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Houvesse ainda em curso investigação dos fatos noticiados, a balança de proporcio-
nalidade poderia pender para a manutenção do sigilo, visto o interesse da coletividade na 
investigação dos fatos, em busca da verdade, e para a proteção de outros bens jurídicos 
supostamente violados pela noticiada. Nesse cenário, haveria espaço para aplicação do ar-
tigo 33 da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, mencionado pela impetrada. 
Contudo, não há notícia de que a investigação ainda continue em curso.

Esse entendimento já foi objeto de manifestação por parte do Supremo Tribunal Federal 
no seguinte precedente:

‘EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DENÚNCIA. ANONIMATO. LEI 8.443, DE 
1992. LEI 8.112/90, ART. 144. CF, ART. 5º, IV, V, X, XXXIII e XXXV. I. – A Lei 8.443, 
de 1992, estabelece que qualquer cidadão, partido político ou sindicato é parte legítima 
para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o TCU. A apuração será em caráter 
sigiloso, até decisão definitiva sobre a matéria. Decidindo, o Tribunal manterá ou não o 
sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia (§ 1º do art. 55). Estabeleceu o TCU, então, 
no seu Regimento Interno, que, quanto à autoria da denúncia, será mantido o sigilo: incons-
titucionalidade diante do disposto no art. 5º, incisos V, X, XXXIII e XXXV, da Constituição 
Federal. II. – Mandado de segurança deferido.’ (MS 24.405, relator Min. Carlos Velloso, 
Tribunal Pleno, julgado em 03.12.2003, DJ 23.04.2004, PP-00009, Ement. VOL-02148-03, 
PP-00575, RTJ VOL 00192-02, PP-00655)

Ressalta-se que a proteção aos denunciantes prevista no art. 33 da Convenção das 
Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687/2006, não afasta 
o direito de a pessoa denunciada obter acesso às informações relativas à identificação do 
denunciante caso a denúncia resulte completamente infundada, a fim de que possa buscar 
reparação no âmbito judicial. Por outro lado, a proteção aos denunciantes fica assegurada 
por outros meios, como a previsão do art. 126-A da Lei 8.112/90, com a redação dada pela 
Lei 12.527/2011, que dispõe que ‘nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal 
ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de 
envolvimento desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente 
à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência 
do exercício de cargo, emprego ou função pública’.

Conclusão
Diante do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo desprovimento do 

recurso de apelação.”

Logo, não vejo motivos para alterar o que restou decidido.
Em face do disposto nas Súmulas nos 282 e 356 do STF e 98 do STJ 

e a fim de viabilizar o acesso às instâncias superiores, explicito que a 
decisão não contraria nem nega vigência às disposições legais/constitu-
cionais prequestionadas pelas partes.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação e à remessa 
oficial.
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VOTO DIVERGENTE

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

O caso é difícil, porque envolve choque entre dois direitos funda-
mentais. De um lado, o direito do servidor público de saber quem lhe 
denunciou e quem contra si apresentou reclamação perante o órgão pú-
blico em que atua. De outro lado, o direito do cidadão de fiscalizar a 
atuação dos poderes públicos e exercer controle sobre a atuação dos 
servidores públicos, levando ao conhecimento da administração fatos 
ou suspeitas de que tenha conhecimento e devam/possam ser apuradas 
pela administração.

O que pesa na escolha que faço é uma questão prática: se as regras 
da Ouvidoria e dos órgãos de fiscalização e controle forem de absoluta 
publicidade, como existe em um processo judicial, por exemplo, nin-
guém mais denunciará nada, nem qualquer agente público que desperte 
suspeitas será alvo de investigação no âmbito da administração.

Infelizmente, o que a experiência brasileira tem demonstrado é que 
os agentes públicos precisam estar sob constante escrutínio e fiscaliza-
ção pública, seja pelos controles internos e externos legalmente previs-
tos, seja pelo olhar atento dos cidadãos e dos demais colegas.

Não se trata de institucionalizar a figura do “dedo-duro”, mas de 
buscar soluções viáveis para proteção da integridade pública dentro do 
nosso ordenamento jurídico-constitucional, como tem se mostrado efi-
caz por exemplo o instituto da colaboração premiada no âmbito do di-
reito penal, permitindo que sejam apurados e punidos fatos ilícitos que 
de outra forma nunca viriam ao conhecimento das autoridades ou não 
seriam passíveis de repressão eficaz.

Aqui não se está na seara criminal nem se precisa perquirir se os fa-
tos que foram imputados ao impetrante eram ou não suspeitos ou ilíci-
tos. O que se está a decidir é se aquele terceiro que levou fatos suspeitos 
ou que entendeu relevantes ao conhecimento da administração pública 
(Ouvidoria) deve ou não ser exposto ao conhecimento do denunciado 
ou do reclamado, para que este contra ele se volte buscando reparação 
ou satisfação.

Ora, não parece que sejam nulas ou inválidas as regras que discipli-
nam o funcionamento da Ouvidoria, da mesma forma como órgãos pú-
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blicos de controle, como os Tribunais de Contas, por exemplo, também 
contam com regras que asseguram o sigilo do denunciante. O órgão pú-
blico sabe quem é o denunciante (porque a denúncia não pode ser anô-
nima), mas essa informação é controlada e trabalhada apenas no âmbito 
interno do órgão de controle. O órgão de controle não torna pública a 
denúncia ou reclamação apresentada contra o servidor-denunciado, mas 
eventualmente poderá adotar providências contra aquele denunciante 
que se mostrar praticando ato ilícito ou agindo com abuso ou excesso 
no seu direito de levar ao conhecimento da administração fatos graves, 
sem risco de sofrer represálias ou perseguições porque levou essa notí-
cia à autoridade competente (ouvidoria ou corregedoria, por exemplo).

Quem é agente administrativo ou servidor público sabe que não po-
derá agir de forma livre, segundo interesses privados ou conforme sua 
vontade pessoal. Ao contrário, está vinculado à administração pública, 
submete-se a um regime de legalidade no exercício das atribuições e 
competências, que muitas vezes lhe assegura direitos, benefícios e prer-
rogativas (remuneração, regime estatutário, poder de polícia, etc.), mas, 
por outro lado, lhe impõe deveres e encargos que precisam ser obser-
vados (atribuições do cargo, deveres de ofício, limitações funcionais e 
pessoais, etc.).

Uma dessas restrições é que o servidor público está sujeito (e sabe 
que está sujeito e tem que estar sujeito) a ser denunciado, sindicado ou 
investigado pela corregedoria, pela auditoria ou pelos órgãos de contro-
le interno e externo respectivos.

Por exemplo, o Tribunal de Contas e as corregedorias (e também as 
ouvidorias) têm normas que asseguram o sigilo de quem faz a denúncia 
ou apresenta representação contra o servidor público.

Não há problema quanto a isso, porque precisamos aceitar que um 
servidor público fique exposto à investigação e à sindicância, ainda que 
sem saber quem o denunciou, porque faz parte do cargo público esse 
ônus de estar constantemente exposto ao escrutínio público. Afinal, o 
servidor público não é um servidor de sua própria vontade, não é um 
servidor de seu próprio interesse particular, mas também é um servidor 
“do povo”, que tem o direito de cobrar da administração e fiscalizar o 
serviço público prestado. Esse controle não é feito apenas pelo voto 
popular nas eleições periódicas (cargos eletivos), mas também é feito 
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pelos mecanismos de controle, regimes disciplinares e órgãos correcio-
nais que alcançam até os magistrados e demais agentes remunerados 
com o valor pago pelos cidadãos a título de impostos.

A proteção do servidor-denunciado não é feita impedindo que seja 
fiscalizado nem lhe permitindo saber quem contra ele reclamou, mas 
assegurando que a investigação prévia ou a sindicância preliminar se-
jam feitas em segredo: tramitem em sigilo na ouvidoria ou na correge-
doria respectiva, ao menos enquanto não se transformarem em processo 
administrativo disciplinar.

Nem o servidor-denunciado saberá quem o denunciou, nem o tercei-
ro-denunciante saberá o resultado da denúncia que fez. Fica com a ad-
ministração a atribuição de, enquanto estiver investigando ou apurando 
os fatos, fazer tudo em sigilo, evitando expor indevidamente o servidor 
investigado.

Se eventualmente a reclamação ou denúncia virar processo discipli-
nar (PAD), então é porque a autoridade responsável tinha motivos além 
da denúncia feita pelo terceiro para agir daquela forma, iniciando uma 
nova fase da investigação disciplinar, em que se vai assegurar ampla 
defesa e contraditório ao denunciado.

Mas, nessa hipótese de PAD, só porque este foi aberto baseado em 
suspeitas razoáveis, não há motivo para que o servidor-denunciado seja 
indenizado. Se o PAD foi aberto pela administração e a denúncia foi 
aceita, então não importa quem tenha feito a denúncia, porque não se 
terá motivo para indenizar (nem para saber de onde veio aquela denún-
cia).

Por outro lado, quanto às denúncias que não viram PAD, também 
não se tem motivo para indenização apenas porque os fatos tenham sido 
levados ao conhecimento da administração, porque, se não houve PAD, 
não havia motivo para investigação ou sindicância, e o servidor-denun-
ciado não pode ser tido por prejudicado: os fatos serão arquivados e 
ninguém ficará deles sabendo, já que tudo devia tramitar em sigilo. Da 
mesma forma que os outros não ficam sabendo dos fatos e da denúncia, 
também o denunciado não tem por que saber quem o denunciou.

Afinal, a ouvidoria ou a corregedoria tinham dever de sigilo, e o 
servidor estava exposto a ser reclamado por alguém perante a adminis-
tração. Não há direito a ser indenizado por isso, e por isso também não 
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há motivo para que o denunciado tenha acesso ao nome de quem lhe 
denunciou.

Entretanto, se a ouvidoria ou a corregedoria ou a administração 
divulgam os fatos ou vazam alguma informação que diga respeito 
à denúncia ou ao servidor-denunciado, então poderá surgir direito à 
indenização, mas o problema estará em quem divulgou esses fatos, 
quem fez pública a denúncia ou quem vazou as informações. O pro-
blema não foi causado por aquele que apresentou a denúncia, mas 
por aqueles que quebraram o sigilo e vazaram dados ou informações 
reservadas.

O servidor-denunciado, prejudicado pela divulgação do que era se-
gredo, poderá então ter ação não contra quem apresentou “denúncia 
secreta” (porque isso é irrelevante, não foi ele quem divulgou as infor-
mações sigilosas), mas contra a ouvidoria ou a corregedoria que deu 
indevida publicidade ou permitiu vazar algo que fosse (e devesse per-
manecer) secreto ou reservado.

Portanto, meu voto é por dar provimento à apelação e ao reexame 
necessário, para julgar improcedente a ação, uma vez que o direito do 
servidor eventualmente atingido fica resguardado porque ele pode se 
voltar contra a pessoa ou contra o órgão que eventualmente tenha va-
zado os procedimentos secretos, sem precisar saber quem foi o denun-
ciante (ficando assim resguardada a atuação do denunciante).

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação e à remessa 
necessária para denegar o mandado de segurança.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5048002-93.2012.4.04.7000/PR

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

Apelante: Roberto Requião de Mello e Silva
Apelado: Ministério Público Federal

EMENTA

Administrativo. Ação civil pública de improbidade administrativa. 
Publicidade dos atos da administração. Inexistência da prática de atos 
de improbidade administrativa quando do uso da TV Educativa do Pa-
raná.

1. A ação de improbidade administrativa possui natureza civil, 
sendo a falta de expressa capitulação dos atos ímprobos substituível 
pela completa descrição dos fatos, a ponto de não suscitar dúvida à 
defesa.

2. A vinculação de matérias jornalísticas que exponham os progra-
mas de governo do estado constitui mecanismo legal de prestação de 
contas dos atos da administração, como sendo de comunicação entre o 
governante e o governado, sem caracterizar ato de promoção pessoal ou 
desvio de finalidade.

3. Não está caracterizado o ilícito administrativo de desvio de fi-
nalidade ou desvio de poder ou a prática de ato de improbidade pelo 
requerido nas inserções na programação da TV Educativa do Paraná.

4. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

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 unani-
midade, decidiu negar provimento aos agravos retidos e dar provimento 
à apelação, para julgar improcedente a ação. Sem condenação em cus-
tas e honorários advocatícios (artigo 17 da Lei nº 7.347/85), nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte inte-
grante do presente julgado.

Porto Alegre, 04 de abril de 2018.
Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Adoto o 
relatório da sentença:

“Trata-se de ação civil pública na qual pretende o Ministério Público Federal seja o 
réu Roberto Requião condenado ao ressarcimento ao erário público do montante indevi-
damente gasto em razão do uso indevido da TV Educativa, para sua promoção pessoal e 
agressão aos seus desafetos, bem como seja determinada a perda da função pública do réu 
Marcos Antonio Batista, responsável pela programação da TV Educativa, em razão do 
desvirtuamento das finalidades da emissora.

Sustenta o autor que o réu Roberto Requião, ao longo da programação da TV Educati-
va, rede pública de televisão, cuja concessão pertence ao Estado do Paraná, tem realizado 
reiterados ataques verbais à imprensa, a adversários políticos e a instituições públicas, 
utilizando o espaço do programa ‘Escola de Governo’ e de propagandas inseridas na pro-
gramação. Sustenta o desvirtuamento das finalidades da emissora, na medida em que o 
governador do estado estaria utilizando indevidamente a rede de televisão e rádio com 
vistas à promoção pessoal, o que seria vedado nos termos do art. 37, § 1º, da Constituição 
Federal e em razão dos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa.

Requer, ao final, a concessão de tutela antecipada para determinar ao réu Roberto Re-
quião que se abstenha de utilizar indevidamente a TV Educativa, em qualquer programa, 
propaganda ou comercial veiculado pela emissora, para praticar atos que configurem pro-
moção pessoal, ofensas à imprensa, aos seus adversários políticos e a instituições, sob 
pena de aplicação de multa diária e, em caso de descumprimento reiterado, de suspensão 
do programa ‘Escola de Governo’. Pugna, ainda, pelo deferimento do direito de resposta 
aos eventualmente ofendidos.

Ainda em tutela antecipada, requer que a ré TV Educativa retire do ar, bem como 
deixe de veicular, matérias que caracterizem promoção pessoal do réu Roberto Requião e 
agressões aos seus desafetos.

Por fim, mediante aditamento à inicial (fls. 176-181), em face da União Federal e da 
Anatel, requer seja determinado que procedam à devida fiscalização da emissora, com 
aplicação de sanções e intervenções, conforme Lei 9.472/97.

O pedido de tutela foi parcialmente concedido às fls. 182-186, para determinar aos réus 
Roberto Requião, Marcos Antonio Batista e Rádio e Televisão Educativa do Paraná que se 
abstenham de veicular propaganda institucional que contenha nome, símbolo ou imagem 
do governador do estado e cujo conteúdo revele opinião ou crítica, ressalvada aquela que 
contenha informação objetiva, bem como para que, no prazo de 5 (cinco) dias, suspendam 
os comerciais que eventualmente estejam sendo indevidamente veiculados.

O Ministério Público Federal interpôs agravo de instrumento conforme fls. 196-235. 
O pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido conforme decisão de fls. 301-302, que 
impôs aos agravados o dever de abster-se de praticar atos que impliquem promoção pes-
soal, ofensas à imprensa, a adversários políticos e a instituições, com a utilização indevida 
de qualquer programa, propaganda ou comercial veiculado pela Rádio e TV Educativa 
do Paraná, sob pena de aplicação de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Às fls. 
312-313 foi noticiada nova decisão em sede de agravo de instrumento, reconhecendo o 
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descumprimento da ordem anteriormente proferida e aplicando multa de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). A decisão determinou, ainda, a veiculação de nota de desagravo 
emitida pela Ajufe, no dia 22.01.08, a cada 15 minutos, no decorrer da programação da 
referida emissora.

À fl. 454 juntou-se a decisão proferida em sede de agravo de instrumento que, acolhen-
do questão de ordem, ratificou as decisões monocráticas anteriormente proferidas e deter-
minou a deflagração de procedimento criminal em face de um dos agravados, bem como 
ordenou a divulgação das notas da Ajufe e da ANMP no dia 12.02.08, a cada 60 (sessenta) 
minutos da programação diária.

Ao agravo de instrumento foi dado parcial provimento, conforme fl. 560.
A Anatel apresentou contestação às fls. 240-298. Invocou as preliminares de: a) inépcia 

da inicial por ausência de fundamentação jurídica no que diz respeito ao alegado dever de fis-
calização; e b) ilegitimidade passiva, argumentando que detém o dever de fiscalizar, no que 
diz respeito à radiodifusão, apenas questões atinentes ao uso do espectro de radiofrequências, 
mas jamais o conteúdo das transmissões, ônus imposto ao Ministério das Comunicações.

O réu Marcos Antonio Batista apresentou contestação conforme fls. 319-360. Invoca a 
sua ilegitimidade passiva argumentando que as citações contra as quais se insurge a inicial 
são de autoria e responsabilidade do governador do estado. No que diz respeito à trans-
missão de tais manifestações, afirma que se sujeita às diretrizes e às políticas de governo, 
já que dispõe de cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração, e não de cargo de 
provimento por meio de concurso público. Sustenta, ainda, a falta de interesse processual, 
afirmando que não cabe a propositura da ação civil pública para a defesa de direitos indi-
viduais homogêneos.

A Rádio e Televisão Educativa do Paraná, por sua vez, sustenta a ilegitimidade passiva 
da União Federal e da Anatel, donde decorreria a ilegitimidade ativa do Ministério Público 
Federal e a incompetência da Justiça Federal para a apreciação do feito. Invoca, ainda, 
o direito à livre manifestação do pensamento para alegar a impossibilidade jurídica do 
pedido. Por fim, sustenta a falta de interesse processual, haja vista a ausência de lesão ao 
patrimônio e ao interesse público, bem como a ausência de prova da solicitação do direito 
de resposta pelos ofendidos. No mérito, invoca a liberdade de expressão e manifestação do 
pensamento e a liberdade de imprensa para sustentar a improcedência do pedido.

O réu Roberto Requião de Mello e Silva invocou a preliminar de inadequação da via 
eleita e incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito, haja vista a ilegitimi-
dade passiva da Anatel e da União Federal.

A União Federal apresentou contestação às fls. 466-501. Sustentou a inépcia da inicial 
por falta de indicação dos fatos e dos fundamentos do pedido relativo ao dever de fiscali-
zação, bem como a ausência de pedido certo e determinado. Invoca, ademais, a ausência 
de pedido final formulado em face da União Federal, bem como a falta de interesse de agir. 
Neste caso, sustenta que não constam na inicial os atos que o Ministério das Comunica-
ções não tenha praticado, cuja omissão configuraria a legitimidade passiva da União Fede-
ral. Alega, ainda, que o dever de adequação da programação deve ser cobrado diretamente 
da rede concedida, e não da União Federal.

O Ministério Público Federal impugnou as contestações conforme fls. 572-604, solici-
tando que sejam riscadas expressões injuriosas que constam na contestação do réu Roberto 
Requião.
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Às fls. 610-661, pedido de aplicação da multa por descumprimento da liminar.
Às fls. 663-666, decisão que apreciou as preliminares de ilegitimidade passiva da Ana-

tel e da União Federal e de ausência de pedido e pedido indeterminado, acolhendo-as 
parcialmente e reconhecendo a incompetência do juízo federal para apreciação do feito, 
decisão a que se atribuiu efeito suspensivo à fl. 703, em razão do agravo de fls. 671-701.

Às fls. 705-706, decisão que acolheu o pedido de aplicação de multa por descumpri-
mento da liminar e indeferiu o pedido de indisponibilidade dos ativos financeiros do réu.

Embargos de declaração às fls. 710-716 e agravo de instrumento interposto pelo réu 
Roberto Requião de Mello e Silva à fl. 718.

Às fls. 852-919, pedido de reconsideração do Ministério Público Federal em face da 
decisão de fls. 705-706, bem como de indisponibilidade dos ativos financeiros do réu Ro-
berto Requião de Mello e Silva, de suspensão de veiculação do programa ‘Escola de Go-
verno’, de litigância de má-fé e de aplicação de nova multa.

Às fls. 943-944, decisão que deixou de acolher os embargos de declaração de fls. 710-
716 e que indeferiu o pedido de reconsideração de fls. 852-919.

Agravo de instrumento do MPF às fls. 957-1.035 e manifestação do réu Roberto Re-
quião de Mello e Silva às fls. 1.037-1.069 sobre o pedido de aplicação de multa.

Embargos de declaração da RTVE às fls. 1.071-1.072.
À fl. 1.074, decisão monocrática em agravo de instrumento que deferiu efeito ativo e 

determinou a indisponibilidade dos ativos financeiros do réu, via Bacenjud.
Bloqueio via Bacenjud à fl. 1.078 e pedido de desbloqueio às fls. 1.082-1.083, sob o 

argumento de se tratar de verba salarial.
Às fls. 1.105-1.107, decisão rejeitando os embargos de declaração de fls. 1.071-1.072 

e deferindo o pedido de aplicação de nova multa.
À fl. 1.137, decisão indeferindo o pedido de desbloqueio dos valores.
Às fls. 1.158-1.163, decisão que dá provimento ao agravo de instrumento interposto 

em face do despacho que acolheu as preliminares.
À fl. 1.179, decisão proferida pelo TRF/4ª Região, em mandado de segurança, que sus-

pendeu os efeitos da decisão que determinou a indisponibilidade dos ativos financeiros do réu.
Contrarrazões de agravo retido pelo MPF à fl. 1.193.
Pedidos de provas pelas partes às fls. 1.201-1.203, 1.211, 1.214-1.217, 1.219, 1.221, 

1.226.
Às fls. 1.205-1.209, novo pedido de aplicação de multa por descumprimento da limi-

nar. Comunicação de decisão em agravo de instrumento à fl. 1.229.
Novo pedido de aplicação de multa às fls. 1.233-1.239 e comunicação de decisão que 

não deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo MPF.
Decisão às fls. 1.250-1.251 deferindo o pedido do MPF de aplicação de multa por 

descumprimento da liminar e comunicação de interposição de agravo de instrumento pelo 
réu Roberto Requião de Mello e Silva.

Novo pedido de aplicação de multa às fls. 1.371-1.385.
Decisão de fls. 1.387-1.388 indeferindo o pedido de aplicação de multa e indeferindo 

as provas requeridas, ressalvado o prazo de 90 (noventa) dias ao autor para juntada de 
degravação de trechos do programa ‘Escola de Governo’ que entenda relevantes.

Às fls. 1.391-1.408, comunicação de interposição de agravo de instrumento pelo MPF 
em face da decisão que indeferiu o pedido de aplicação de multa.
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Às fls. 1.445-1.456, pedido do MPF de suspensão do programa ‘Escola de Governo’ e 
de aplicação de multa, seguido de manifestação do réu às fls. 1.485-2.038. A decisão de fls. 
2.039-2.040 reconheceu a perda do objeto do pedido de suspensão do programa e deferiu 
o pedido de aplicação de multa.

Agravo retido às fls. 2.044-2.054.
Memoriais pelas partes às fls. 2.089-2.103, 2.105-2.137, 2.139-2.150, 2.153-2.156.
Processado o feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a ação para 

condenar o réu Roberto Requião ao ressarcimento à RTVE dos valores gastos com a elabo-
ração e a transmissão dos programas televisivos, em montante a ser definido em liquidação 
de sentença, e a honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.”

Recorre o réu Roberto Requião (evento 2, APELAÇÃO189) reque-
rendo, inicialmente, a apreciação dos agravos retidos (interpostos em 
17.10.2008, 17.02.2010 e 23.04.2010) nos quais alegou a ilegitimidade 
passiva ad causam do Ministério Público Federal, a incompetência da 
Justiça Federal para a ação, o cerceamento da defesa pelo indeferimento 
das provas requeridas e, por fim, o não cabimento de multas. Nas razões 
de apelação, pleiteou pelo afastamento das multas, pois deve ser reco-
nhecida a sua caducidade. Por fim, requereu a reforma da sentença para 
que seja julgada improcedente.

Apresentadas contrarrazões, vieram os autos a esta Corte para jul-
gamento.

O parecer do Ministério Público é pelo desprovimento dos agravos 
retidos e da apelação.

É o relatório.

VOTO

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

1. A sentença

A questão sub judice foi enfrentada da seguinte forma pela sentença 
de origem, da lavra da Juíza Federal Tani Maria Wurster:

“a) Das preliminares
A decisão de fls. 663-666 apreciou as preliminares opostas pela Anatel e pela União 

Federal de ausência de pedido, indeterminação dos pedidos e falta de interesse de agir, 
acolhendo-as em parte e reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para análise e 
julgamento do feito.

Nos autos de agravo de instrumento nº 2008.04.00.019686-0, a questão restou pacificada 
com o afastamento das preliminares e o reconhecimento da competência do juízo federal 
para o julgamento da causa.
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Rejeito, ainda, as demais preliminares.
Não há que se falar em impossibilidade jurídica do pedido em face do direito à livre 

manifestação do pensamento. O princípio constitucional da livre manifestação do pensa-
mento diz respeito ao mérito da demanda. Não há proibição legal quanto à propositura de 
ação que pretenda limitar o exercício do direito constitucional. A conformação desse direito 
com os demais princípios constitucionais é tarefa a ser desenvolvida no mérito da causa.

Ainda, a eventual ausência de lesão ao patrimônio público não leva à falta de interesse 
processual, haja vista que a lesão invocada diz com o princípio da moralidade e o da im-
pessoalidade, princípios constitucionais que merecem proteção, e o interesse processual 
independe de efetivo prejuízo econômico.

Não há ainda como acolher a preliminar de inadequação da via eleita, já que a lesão aos 
princípios constitucionais invocados na inicial pode configurar improbidade administrativa, 
o que configura lesão a direitos difusos (art. 1º da Lei 7.347/85).

Não há que se falar, por fim, em ilegitimidade passiva do réu Marcos Antonio Batista. 
Enquanto diretor-presidente da RTVE, é responsável pelo conteúdo da programação, o que 
lhe confere legitimidade para responder pelas eventuais lesões dela decorrentes.

b) Do mérito
No que diz respeito ao mérito, passo a proferir decisão conjunta nas duas ações conexas, 

autos 2007.70.00.031462-3 e 2009.70.00.005298-4 (esta oriunda da Justiça Estadual, autos 
nº 25474/2004).

O autor da ação popular, Fabio de Souza Camargo, pretende a decretação de nulidade 
dos atos praticados com ilegalidade de objeto e desvio de finalidade consistentes nas mani-
festações do réu Roberto Requião de Mello e Silva transmitidas pela RTVE que constituam 
promoção pessoal, ataques ou críticas a adversários políticos, bem como matérias que tratem 
de assuntos político-partidários, institucionais ou ideológicos. Pretende ainda a condenação 
do réu Roberto Requião de Mello e Silva, bem como do Estado do Paraná e da RTVE, à 
devolução dos gastos efetuados irregularmente.

O Ministério Público Federal, por sua vez, pretende a confirmação da liminar requerida, 
qual seja, ordem para que o réu se abstenha de utilizar indevidamente a RTVE, em qual-
quer programa, comercial ou propaganda, em especial no programa ‘Escola de Governo’, 
para praticar atos que configurem promoção pessoal, ofensa à imprensa, a instituições e 
a adversários políticos. Pretende ainda a condenação do réu Roberto Requião de Mello e 
Silva ao ressarcimento ao erário do montante indevidamente gasto diante do uso ilegal da 
RTVE. Por fim, requer a perda do cargo público de Marcos Antonio Batista.

Sustentam, para tanto, a lesão aos princípios constitucionais da moralidade e da impes-
soalidade, bem como a violação ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal.

A questão posta nos presentes autos traz à baila o conflito entre o direito constitucional 
de manifestação do pensamento e o direito à informação livre de censura ou licença, pre-
vistos nos arts. 5º, IV, IX e XIV, 220 e 221 da Constituição Federal, em face dos princípios 
da moralidade e da impessoalidade administrativas, bem como a norma constitucional que 
veda a promoção pessoal em publicidade dos órgãos públicos (art. 37/CF, § 1º).

Em razão do princípio da unidade da Constituição, ambos os interesses, embora apa-
rentemente contraditórios, devem ser interpretados e concretizados de modo a permitir sua 
convivência harmônica em um mesmo espaço (no caso, o espaço da TV Educativa), sem 
que nenhum deles reste totalmente suprimido em razão do exercício do outro direito. Na 
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ausência de texto legal expresso, genérico e que determine concretamente os contornos 
de cada direito, a tarefa posta nos autos de harmonização de tais interesses é complexa e 
depende da análise das circunstâncias do caso concreto, tais como natureza da informação 
veiculada, tempo e modo de exposição, natureza do cargo ocupado pelo governante e 
interesse público na notícia.

Passo, portanto, a fazer uma análise de tais circunstâncias, com o intuito final de har-
monizar, por ora, os interesses em aparente conflito.

a) Das manifestações do governador: ofensas à imprensa, aos seus adversários políticos 
e a instituições em geral

Da inicial e do cotidiano dos jornais, é fato que o ex-governador do Estado do Paraná 
desfilava inúmeras e reiteradas críticas à imprensa paranaense, às instituições públicas, em 
especial ao Ministério Público Estadual (e a alguns de seus integrantes), e inclusive à própria 
Justiça Federal em razão de decisões proferidas nesta alçada contrárias aos interesses do 
Estado do Paraná, assim como aos seus adversários políticos.

Ele o fez, ademais, de modo contundente e incisivo. Não raro fez críticas ácidas, utilizou 
vocabulário pouco formal e lançou mão de metáforas.

Tal comportamento, no entanto, embora pouco ortodoxo, não pode ser, em princípio, 
reprimido pelo Estado, uma vez que está protegido constitucionalmente.

A Constituição Federal, no seu art. 5º, incisos IV, IX, XIV, garante os direitos funda-
mentais à livre manifestação do pensamento (IV), à livre expressão da atividade intelectual 
e de comunicação, independentemente de censura ou licença (IX), e de acesso à informação 
(XIV). Assim, o réu Roberto Requião está livre para manifestar as críticas, bem educadas 
ou não, a respeito da imprensa, das instituições públicas e de seus adversários políticos.

Impedir o réu de fazê-lo configura censura, o que é vedado constitucionalmente. A cir-
cunstância de serem as críticas categóricas é da pessoa do réu Roberto Requião, e juntamente 
com ele foram chanceladas pelos paranaenses quando o elegeram. Eventuais danos sofridos 
pelos ofendidos devem ser objeto de ação de ressarcimento, ou pedido de direito de resposta.

Ressalte-se que as críticas, em princípio, foram elaboradas dentro da esfera política em 
que se inseriam tanto o autor da crítica (governador de estado) quanto os ofendidos, que 
foram citados em razão do cargo político e público que ocupam. São opiniões políticas, 
portanto, próprias do exercício do regime democrático. As opiniões não foram lançadas na 
esfera privada dos ofendidos, o que poderia demandar a aplicação dos princípios de proteção 
à honra e à vida privada, princípios que apresentam limites mais fechados ao exercício da 
manifestação do pensamento e da liberdade de expressão e informação.

Em razão do exposto, a respeito do aparente conflito com outros princípios constitu-
cionais, entendo que a manifestação do pensamento, porque é livre de qualquer condicio-
namento, por si só e em princípio, não configura lesão à moralidade ou à impessoalidade 
administrativas.

b) Da manifestação do pensamento por meio da TV Educativa
Fixada tal premissa, cabe perquirir se as ofensas à imprensa, aos adversários políticos 

do réu e a instituições podem ser feitas por meio da TV Educativa, e, em sendo positiva a 
conclusão, se o exercício de tal direito é ilimitado.

A ressalva a respeito do mecanismo (rede pública de televisão) por meio do qual a 
manifestação do pensamento é divulgada é pertinente dada a peculiaridade de que: a) se 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 209

trata de uma rede de comunicação pública, o que lhe impõe o cumprimento dos princípios 
da administração pública, entre eles o da moralidade e o da impessoalidade; e b) a emissora 
está, em última análise, sob o comando do governador do estado, donde é necessário o 
devido controle sobre eventual desvio de finalidade, ou seja, utilização de bem ou direito 
público em proveito próprio.

Assim, considerando a premissa inicial fixada, no sentido de que a regra é a liberdade 
de manifestação do pensamento, a resposta à primeira pergunta (se as ofensas podem ser 
feitas na TV Educativa) é, em princípio, sim. O réu Roberto Requião podia, em princípio, 
manifestar sua opinião e sua crítica por meio de rede pública de televisão e rádio.

Para assim concluir ressalto que, na condição de ex-governador do estado, o réu Roberto 
Requião era notícia. Enquanto agente político, chefe do Poder Executivo do Estado do 
Paraná, seus atos, suas palavras e suas decisões eram de interesse público. Não é por outra 
razão que o réu era mencionado todos os dias na imprensa estadual. Neste caso, é inviável 
pretender que deixasse ele de aparecer, manifestar opinião, dar informações a respeito de 
seu governo, seja em rede privada, seja em rede pública de televisão. É inviável pretender, 
portanto, que ele deixasse de ser mencionado na TV Educativa. Impedi-lo de manifestar 
sua opinião em qualquer rede de TV, rádio ou imprensa escrita seria ofender o art. 220 da 
Constituição Federal, in verbis:

‘Art. 220 – A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto 
nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade 
de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o art. 
5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.’
Fixada, assim, a segunda premissa, no sentido de que o réu pode manifestar seu pensa-

mento na TV Educativa, resta responder se o exercício de tal direito é ilimitado.
E, neste caso, a resposta é não. E é aqui que os interesses antes mencionados apresentam 

o maior conflito.
Em razão das circunstâncias antes mencionadas de que, em sendo uma rede pública 

de televisão, a emissora ré deve obediência aos princípios da administração pública, em 
especial o da moralidade e o da impessoalidade, e que não se pode admitir que o governante 
utilize bem ou direito público em proveito próprio, sob pena de desvio de finalidade, há que 
haver limites ao exercício do direito de manifestar o pensamento na emissora em questão.

Tais limites dizem com o tempo de exposição do governante e com o modo dessa ex-
posição. Ou seja, se o governante utiliza todo o tempo da emissora de televisão ou rádio 
com a sua exposição, fica claro o desvio de finalidade, uma vez que estará utilizando a 
concessão para obter proveito próprio.

Ainda, se, mesmo utilizando apenas parte do tempo da emissora com notícias a seu 
respeito, o faz mediante atos de promoção pessoal, da mesma forma, incorre em lesão a 
norma constitucional expressa (art. 37, § 1º).

Dito isso, passo ao exame dos fatos invocados em ambas as iniciais, no intuito de ve-
rificar se, no caso concreto, tais limites foram violados.

O autor Fabio de Souza Camargo insurge-se contra manifestações do réu que constitu-
am promoção pessoal, ataques ou críticas a adversários políticos, bem como matérias que 
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tratem de assuntos político-partidários, institucionais ou ideológicos.
O Ministério Público Federal, por sua vez, impugna atos que configuram promoção 

pessoal, ofensa à imprensa, a instituições e a adversários políticos.
Tais manifestações serão analisadas a seguir de acordo com a natureza da manifesta-

ção, bem como o modo de sua transmissão, circunstâncias que, a meu juízo, interferem na 
decisão a ser tomada a respeito delas.

b.1) Das matérias jornalísticas
Na inicial da ação popular, o autor juntou a transcrição de diversos programas veiculados 

pela RTVE nos quais há manifestação do ex-governador ou menção expressa a ele. O autor 
sustenta que tais programas constituem promoção pessoal.

Entre as referidas veiculações, constam transcrições do programa Jornal da Educativa, 
o qual parecia ser transmitido diariamente. No referido jornal, constam reportagens que 
trazem informações a respeito de programas desenvolvidos pelo governo, a respeito de 
matérias de interesse geral ou institucional.

Em alguns desses programas, não há menção ao ex-governador. Em outros, o réu era 
mencionado, enquanto nos demais deu entrevistas.

A respeito de tais programas, porque constituem matérias jornalísticas, que não se 
confundem com propagandas institucionais, e porque veiculam matérias de interesse geral 
e de cunho informativo, entendo que as aparições, as menções ou as entrevistas dadas pelo 
ex-governador não constituem lesão ao princípio da moralidade ou ao da impessoalidade.

Vale dizer, tais matérias, porque de cunho jornalístico, não se enquadram na vedação 
do art. 37, § 1º, da Constituição Federal, que proíbe publicidade de atos, programas, obras, 
serviços e campanhas que contenham nomes, símbolos ou imagens que caracterizem pro-
moção pessoal.

b.1.1) Em primeiro lugar, é necessário afirmar que a Constituição Federal não veda a 
propaganda institucional, ao contrário, prevê a sua veiculação como um modo de comuni-
cação entre o poder institucional e o administrado.

Eis o teor do art. 37, § 1º, da Constituição Federal:
‘§ 1º – A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos pú-

blicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou 
servidores públicos.’

Assim, a publicidade institucional com caráter informativo, educativo ou de orientação 
social não só é admitida, como está prevista constitucionalmente. O que é proibido é a 
promoção pessoal da autoridade, mediante o uso de nomes, símbolos ou imagens.

Sobre a importância da veiculação de matérias de cunho informativo a respeito dos 
atos do governo, eis a lição de Adilson de Abreu Dallari, in Divulgação das atividades da 
administração pública: publicidade administrativa e propaganda pessoal. Revista de Direi-
to Público, a. 24, n. 98, p. 247, abr./jun. 1991:

‘Ora, para poder participar realmente dos atos de governo, o cidadão precisa ficar sa-
bendo o que o governo está fazendo ou pretende fazer. Sem publicidade, fica seriamente 
prejudicado o exercício da democracia participativa.

Em resumo, os princípios fundamentais da Constituição da República Democrática e 
Federativa do Brasil indicam claramente que a administração pública não pode ser secre-
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tamente reservada, acessível apenas aos detentores do poder.
Também não é razoável que os assuntos administrativos cheguem ou não cheguem ao 

conhecimento do povo na dependência do interesse ou da boa vontade da imprensa.
A prática tem demonstrado que, na quase totalidade dos casos, a administração pública 

só é notícia em seus aspectos patológicos ou quando não funciona.
Isto tem um terrível e grave efeito deletério: como o cidadão comum recebe apenas 

notícias negativas a respeito das instituições públicas, acaba tendendo a descrer de todo 
e qualquer governante, de seus representantes eleitos, da administração pública em geral, 
dos poderes constituídos e, por último, das instituições democráticas.

Portanto, a pluralidade de fontes de informação sobre a atuação pública é fundamental, 
para que possa haver críticas, possibilidade de defesa e, também, oportunidade de eviden-
ciar os êxitos e as conquistas da sociedade e dos governos democráticos.’

No mesmo sentido a lição de Wallace Paiva Martins Jr., in Publicidade oficial: morali-
dade e impessoalidade. Revista dos Tribunais, a. 83, v. 705, p. 83, jul. 1984, para quem a 
publicidade é também um dever da administração:

‘De fato, é elementar ao sistema democrático o cidadão ter conhecimento das reali-
zações e dos empreendimentos da administração pública, porque, em última análise, é o 
cidadão o destinatário e o beneficiário de tais atos.

Há, pois, interesse público nessa divulgação, que assume contorno ímpar, atípico e 
informal de prestação de contas da administração pública. Constituindo um direito do 
cidadão, é um dever da administração também. A ideia de Estado Democrático de Direi-
to está intimamente associada à de transparência da administração, seja com relação aos 
seus procedimentos e atos externos (licitações, decretos, leis, despachos de requerimentos, 
etc.), cuja publicidade obrigatória é evidente e motivo de eficácia (v. art. 112 da CE), seja 
com relação às suas realizações (obras, serviços, campanhas, etc.).’

Assim, a veiculação de matérias jornalísticas que exponham os programas do governo 
é indispensável como mecanismo de prestação de contas dos atos da administração, como 
veículo de comunicação entre o governante e o governado, caracterizada como exercício 
da democracia participativa, ressalvada a promoção pessoal do governante.

b.1.2) Em segundo lugar, é necessário fazer distinção entre propaganda e matéria jor-
nalística. Tais veículos de comunicação distinguem-se especialmente quanto ao modo de 
transmissão do objeto a ser comunicado. A matéria jornalística, embora não necessaria-
mente isenta e embora possa conter opinião, transmite a notícia de modo objetivo, ausente 
de elementos elaborados para influir na conduta dos destinatários. A propaganda utiliza 
elementos de marketing, ‘licenças poéticas’, técnicas de sedução.

Sobre a distinção, Raquel Cavalcanti Ramos Machado, in Propaganda governamental, 
gastos públicos e democracia. Revista Interesse Público, a. XI, n. 54, p. 136-137, 2009, 
cita Eugênio Bucci, in Brasília, 19 horas. Rio de Janeiro: Record, 2008. p. 74-79:

‘(...) não que sejam universos perfeitamente separados, o do jornalismo e o da publi-
cidade. Há uma sinuosa membrana de contato entre ambos, eles se interpenetram e se em-
baralham. (...) O que importa é que, no plano formal, a separação entre os dois universos é 
um ideal de qualidade cultivado pelo jornalismo e compartilhado pelo público. A separação 
entre os dois discursos, por mais imbricações que se fiem entre eles, corresponde a uma 
ampla e profunda expectativa de cidadania e, por isso, pode-se dizer que é uma separação 
legitimada pela prática da comunicação social.
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(...)
Dessa distinção, o jornalismo retira sua credibilidade, sua força, seu valor de mercado 

e seu peso institucional. É da mesma distinção que a publicidade retira seu salvo-conduto 
para empregar abertamente técnicas de sedução, para buscar vínculo emocional, para real-
çar o apelo de venda. O que o primeiro ganha em fé pública, por meio de rigor, a segunda 
ganha em poder de atração, por meio de ‘licenças poéticas’. Essa distinção não foi inven-
tada por ninguém em especial; é produto da sabedoria democrática, nasce da experiência 
coletiva continuada, ao longo de uma história que não é tão curta assim. Ela é resultado, 
podemos dizer, da intuição comunicativa da sociedade democrática.’

Hugo de Brito Machado, in Carga tributária e gasto público: propaganda e terceiriza-
ção. Revista Interesse Público, a. VIII, n. 38, p. 182-183, 2006, também distingue essas 
duas técnicas de transmissão, nomeando-as de publicidade e propaganda:

‘Sabido que publicidade é o gênero e propaganda é uma espécie de publicidade, pode-
mos dizer que essa espécie identifica-se pela finalidade. Enquanto a publicidade tem por 
fim apenas tornar conhecido o fato divulgado, a propaganda tem por fim fazer isto com o 
propósito de influir no íntimo das pessoas às quais se dirige, não necessariamente para que 
comprem um bem ou um serviço, mas para que adotem certo comportamento.

É publicidade, em sentido estrito, aquela que tem caráter simplesmente informativo. 
Aquela cujo objeto é apenas o de tornar público aquilo que informa. Que não põe em ques-
tão a finalidade para a qual se torna algo público, porque a finalidade é apenas a de tornar 
público, isto é, dar conhecimento aos interessados.

A publicidade, em sentido amplo, inclui a propaganda. Espécie de publicidade que se 
caracteriza pela finalidade com a qual algo é tornado público. Finalidade que consiste em 
influir nas condutas de seus destinatários.’

Vê-se, portanto, que a Constituição Federal não veda a transmissão de matérias de 
cunho jornalístico, vale dizer, matérias que informam determinado fato, mesmo que acom-
panhadas da aparição ou da manifestação do governante. Isso porque o que a Constituição 
Federal pretende evitar é a promoção pessoal, o que não se verifica quando a matéria tem 
cunho objetivo e está desprovida da intenção de influir na conduta dos destinatários.

Assim, da apreciação das veiculações contidas no Jornal da Educativa que foram 
transcritas com a inicial da ação popular, entendo que se caracterizam como matérias 
jornalísticas, que tiveram como resultado a veiculação de fatos de interesse público a 
respeito dos atos do governo, e que as aparições ou as entrevistas concedidas pelo ex-go-
vernador nesses veículos de transmissão não podem ser consideradas como propaganda 
com propósito de promoção pessoal, exatamente por conta do critério informativo nelas 
contido.

b.1.3) Em terceiro lugar, é necessário reiterar o quanto já fora dito a respeito de o 
ex-governador ser notícia, e que, enquanto agente político, chefe do Poder Executivo do 
Estado do Paraná, seus atos, sua palavras e suas decisões são de interesse público. Não é 
por outra razão que o réu era mencionado todos os dias na imprensa estadual. Neste caso, 
é inviável pretender que deixasse ele de aparecer, manifestar opinião, dar informações a 
respeito de seu governo, seja em rede privada, seja em rede pública de televisão.

Saliento, ainda, que, além das matérias que integraram o Jornal da Educativa, há ainda 
outras que trazem em si esse conteúdo jornalístico e que, portanto, não podem ser conside-
radas como propaganda institucional.
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São aquelas que veiculam fatos objetivos, de notório interesse público, entre elas a 
transmissão do velório do Deputado Martinez (transcrição às fls. 86-93 dos autos da ação 
popular) e a homenagem à ministra do STJ (transcrição à fl. 232 dos autos da ação popu-
lar).

Nessa categoria incluo as transmissões de solenidades públicas ao vivo, que apenas 
transmitiram um fato público, sem a utilização de cortes, edições ou manipulações para 
favorecer ou promover o governante. São exemplos delas a transmissão da cerimônia de 
lançamento da política estadual de resíduos sólidos (transcrição às fls. 165-177 dos autos 
da ação popular), da cerimônia de assinatura da lei do desarmamento (transcrição fls. 155-
162), da cerimônia de lançamento do programa estadual da mata ciliar (transcrição de fls. 
187-192) e do portal Dia a Dia Educação (transcrição às fls. 194-197 dos autos da ação 
popular).

Como exemplos dessas matérias de divulgação de fatos objetivos cito, ainda, a visita 
do Rei e da Rainha da Noruega ao Paraná (transcrição à fl. 94 dos autos da ação popular), 
a comemoração dos 150 anos de emancipação do Paraná (transcrição à fl. 97 dos autos da 
ação popular), a matéria sobre a lei do desarmamento (transcrição à fl. 162 dos autos da 
ação popular), bem como a visita do representante da FAO ao Paraná (fl. 206 dos autos da 
ação popular). São matérias de interesse público e que não enaltecem a figura do ex-go-
vernador ou fazem propaganda do seu governo, apenas expõem fatos objetivos a respeito 
de acontecimentos públicos.

Nessa categoria incluo, ademais, a reportagem que retransmite o Jornal da Cultura 
sobre soja transgênica (fl. 138 dos autos da ação popular) e a retransmissão do programa 
Jornal da Cultura de fl. 249 da ação popular.

Por fim, o programa sobre o Museu Oscar Niemeyer (fl. 203 dos autos da ação popu-
lar), de cunho nitidamente cultural e informativo.

b.2) Das propagandas institucionais 
Feita a distinção entre matéria jornalística e propaganda institucional, vê-se que ambas 

as iniciais insurgem-se, ainda, em face de propagandas inseridas na programação da TV 
Educativa, realizadas pelo governo do estado.

A controvérsia a ser resolvida agora não é afirmar que é proibida a propaganda institu-
cional que promove o governante mediante a utilização de nomes, imagens ou símbolos. 
Essa proibição já está reconhecida, desde a apreciação do pedido liminar.

O nó a ser desatado é definir quais as aparições ou manifestações do ex-governador 
na RVTE contidas nos autos constituem de fato propaganda institucional, vale dizer, têm 
o objetivo de ‘vender’ os atos do governo, vinculando-os à imagem e ao nome do ex-go-
vernador e, desse modo, promovendo-o pessoalmente, em desrespeito ao art. 37, § 1º, da 
Constituição Federal, o qual repito:

‘§ 1º – A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos pú-
blicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou 
servidores públicos.’

Conforme já referido, a norma impõe condições positivas e negativas à publicidade de 
atos do governo. As positivas determinam que a propaganda deve ter caráter educativo, in-
formativo ou de orientação social. A condição negativa é no sentido de impedir a utilização 
de nomes, símbolos ou imagens.
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Nesta categoria de publicidade indevida incluo as matérias veiculadas no programa 
denominado ‘Governo Hoje’. No denominado programa ‘Governo Hoje’, são veiculadas 
matérias curtas a respeito de atos do governo, o que em princípio não constituiria lesão à 
moralidade administrativa porque trazem informações relevantes, não fosse a vinculação 
direta entre o ato do governo e a figura do governante, seja mediante a sua aparição en-
quanto a matéria é veiculada, seja por meio de uma curta manifestação do ex-governador 
do estado ao final de cada programa.

O referido programa distingue-se das matérias jornalísticas transmitidas no ‘Jornal da 
Educativa’ exatamente em razão da localização estratégica do programa ‘Governo Hoje’, 
que não está incluído entre outras matérias jornalísticas, mas é transmitido mediante in-
serções na programação, cumprindo exatamente a função de propaganda, e não de notícia.

Incluem-se, portanto, no conceito de propaganda institucional indevida, porque vin-
culam diretamente os feitos do governo com a pessoa do ex-governador, os programas 
‘Governo Hoje’ sobre transgênicos (transcrição às fls. 36-37), reforço financeiro à Sanepar 
(transcrição à fl. 83), assinatura do decreto que autoriza a transferência dos estoques de 
álcool para usinas do Paraná (transcrição à fl. 196), Caminho da Roça (transcrição à fl. 
98), revitalização do Cine Imperial na Lapa (transcrição à fl. 99), reunião semanal do 
secretariado (transcrição à fl. 100), Fábrica do Agricultor (transcrição à fl. 122), valoriza-
ção das empresas (transcrição à fl. 122), centro de triagem de Piraquara (transcrição à fl. 
179), programa de irrigação (transcrição de fl. 181), construção de unidades de internações 
(transcrição de fl. 183), visita a Foz do Iguaçu (transcrição de fl. 184), encontro de Requião 
com o ministro dos Transportes (transcrição fl. 186), programa de atendimento ao menor 
infrator (transcrição de fl. 206).

As transmissões nos programas ‘Diário do Governo’ realizadas a partir de 08.12.2003 
são inserções que também caracterizam propaganda institucional indevida, assim como 
aquelas transmitidas nas inserções ‘Governo Hoje’. São elas: festa no Jockey Club (fl. 
231), reforma das piscinas do Colégio Militar e Estadual (transcrição à fl. 232 dos autos 
da ação popular), Projeto Mãos Limpas (transcrição de fl. 232), construção de casas para 
famílias em área de risco em Ponta Grossa (transcrição de fl. 236), obras de revitalização 
da Avenida Atlântica em Guaratuba (transcrição de fl. 246).

Constituem ainda propaganda institucional indevida os programas sobre o Siate (trans-
crição à fl. 84), sobre o programa Luz Fraterna (fls. 34, 98 e 134 dos autos da ação popu-
lar), sobre o programa Paranavegar (fls. 154-155) e sobre tarifa social de água (transcrição 
de fls. 243 e 246). Ainda, os programas sobre inclusão social no Paraná (transcrição às fls. 
134-135, 144, 236, 247, 249, 252).

Embora nos referidos programas constem informações relevantes à população a res-
peito do funcionamento das iniciativas governamentais, o fato é que tais informações vêm 
diretamente atreladas à figura ou ao pronunciamento do ex-governador, constituindo ato 
de promoção pessoal. Nestes casos o governante aufere pessoalmente os dividendos dos 
programas do governo, o que a Constituição Federal visa impedir.

Repito, ainda, que tais transmissões não se confundem com matérias jornalísticas, mas 
caracterizam-se primordialmente como publicidade ou propaganda.

Caracteriza ainda propaganda institucional indevida a manifestação do ex-governador 
nos programas ‘Opinião do Governador’ e ‘Flash Educativa’ sobre a diminuição das tari-
fas do pedágio (fl. 203 dos autos da ação popular) e no pronunciamento de fls. 229 e 248 
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também sobre a tarifa de pedágio e de fls. 228 e 244 sobre os bingos. Não são indevidas 
porque o réu Roberto Requião tenha se manifestado contrariamente à tarifa de pedágio e 
aos bingos. São indevidas em face do modo pelo qual o réu transmitiu a sua opinião. A 
transmissão não ocorreu em evento público ou de cunho jornalístico.

Tais matérias constituem uma inserção na programação, uma propaganda criada es-
pecificamente com o propósito de transmitir as críticas do ex-governador às tarifas de 
pedágio/bingos e o pedido de apoio da população. Transmitem-se, ainda, mediante pro-
nunciamento do ex-governador os atos adotados pelo governo. Neste caso há evidente 
vinculação indevida entre a figura do governador e a política adotada pelo governo. Vale 
dizer, é programa elaborado, criado, com o propósito de transmitir uma política do gover-
no, que, no entanto, gera dividendos políticos ao governante, uma vez que foi veiculada a 
sua imagem e o seu pronunciamento.

No mesmo sentido são os pronunciamentos do ex-governador sobre a usina de gás de 
Araucária (transcrição de fl. 243) e sobre a política adotada a respeito da soja transgênica 
(transcrição de fl. 245).

Mais evidente é a caracterização de propaganda institucional indevida do progra-
ma ‘Pra seu Governo’ transmitido no dia 15.12.03, transcrito à fl. 239 dos autos da ação 
popular. Neste caso, embora o programa tenha sido transmitido como um programa de 
entrevista, fica nítido o caráter de promoção pessoal do ex-governador. É um programa 
especialmente formulado para ressaltar as obras e as políticas adotadas não pelo governo, 
mas pelo seu ex-governador.

Evidenciam esse caráter de promoção pessoal as seguintes declarações transmitidas, 
entre outras:

‘Amigos da Paraná Educativa, estamos nos aproximando do final do primeiro ano de 
governo da administração Roberto Requião. Ao longo desses 12 (doze) meses foram con-
tabilizadas muitas ações que atenderam ao cumprimento de compromissos de campanha.

(...)
Secretário (...), ao assumir a administração pública paranaense, qual a primeira preo-

cupação do governo Requião?
(...)
O governo Requião tem uma, uma visão muito clara de apoiamento à pequena e à 

média empresa, de apoiamento à agricultura, de apoiamento à educação, de apoiamento 
ao Paraná.

(...)
É, eu daria o exemplo do leite pras crianças. É um programa que não tinha possibi-

lidade no início do governo de ser aplicado porque nunca foi a preocupação do governo 
anterior é, esta, esta preocupação do social.

(...)
O planejamento das ações iniciais aqui no governo preconizou, então, o atendimento 

às necessidades sociais?
(...)
Eu acho que não existe razão nenhuma de existir governo se não for voltado para ações 

sociais. (...) Eu acho que sim, mas desde que isso não deixe de lado a preocupação do 
governo com a obra maior, que é o ser humano, que é o cidadão excluído do processo de 
consumo e de trabalho que tem caracterizado o governo Roberto Requião.’
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Na mesma linha o programa ‘Pra seu Governo’ de fls. 253-262 da ação popular. Neste 
caso, o seguinte trecho evidencia o caráter de promoção pessoal em favor do ex-governa-
dor:

‘Bom, Jorge, eu gostaria de agradecer a atenção, acho que esse momento é um mo-
mento precioso porque nós conseguimos, espero que nós tenhamos conseguido passar 
um pouco para o telespectador das ações do governo. A grande imprensa fica aí com uma 
porção de conversa fiada em relação ao governo Requião. O Requião está fazendo bastante 
coisa, está zelando pelos interesses públicos do Paraná, está zelando pelo povo do Paraná, 
está zelando por todo mundo.’

Além das propagandas acima referidas, todas invocadas na inicial da Ação Popu-
lar 2009.70.00.005298-4, há ainda publicidade ilegal na inicial da Ação Civil Pública 
2007.70.00.031462-3.

Eis as transcrições das propagandas institucionais trazidas com a inicial da ação civil 
pública:

‘Todo mundo está vendo a luta do Governo do Paraná contra a mídia comercial. Jor-
nais, televisões, revistas e rádios, que regulam sua opinião conforme o dinheiro que rece-
bem do governo. (...) Agora, tudo mudou. O governo decidiu cortar o dinheiro da propa-
ganda. Resultado: o Governo do Paraná está sofrendo toda sorte de ataques dos jornais, das 
televisões, das rádios e das revistas. (...) Nisso tudo, como é que fica o leitor que tinha sua 
opinião orientada pelos elogios rasgados ao governo e hoje só lê críticas e mais críticas?’

‘Por que a Gazeta do Povo e a Rede Paranaense do Comunicação falam tão mal do 
Governo do Paraná? Veja isto: o governador anterior gastou 214 milhões e 500 mil reais 
em propaganda, só na Gazeta do Povo e na Rede Paranaense de Comunicação. Com os 214 
milhões que o governador anterior gastou só com a Gazeta do Povo e a Rede Paranaense 
de Comunicação, dava para construir 214 novas escolas; dava para construir 18 mil casas 
populares; dava para comprar 10 mil carros Gol para a polícia. Mas agora a Gazeta do Povo 
e a Rede Paranaense de Comunicação não estão recebendo nada do governo. Será que é por 
causa disso que eles não enxergam nada de bom no Paraná e só falam mal do governo?’

Conforme já reconhecido pelo juízo quando da apreciação do pedido liminar, do cotejo 
entre as transcrições de propagandas trazidas na referida ação e a norma do art. 37, § 1º, 
da Constituição Federal, vê-se que, de fato, os princípios constitucionais protegidos pelo 
texto constitucional não foram respeitados.

Em primeiro lugar, porque a propaganda citada, segundo a inicial, tem como pano 
de fundo imagens do réu Roberto Requião. Neste caso, é evidente o desrespeito à norma 
constitucional que impede a utilização de nomes, símbolos ou imagens do agente público.

Em segundo lugar, porque o comercial não é meramente informativo ou educativo, 
pois contém opinião e crítica. E a propaganda institucional não pode conter opinião e 
crítica. A propaganda institucional, exatamente porque custeada pelo erário (seja mediante 
o pagamento da inserção em rede privada, seja pela inserção sem custo na rede pública), 
não pode veicular informação que não seja oficial, institucional do governo. E a crítica ou 
opinião nunca é do governo, mas de seu governante. Ou seja, se a propaganda institucional 
contém crítica ou opinião (o que é diverso da informação), veicula o pensamento de seu 
governante, e não do governo, laborando confusão entre o interesse do estado e o do seu 
governante, que não são a mesma coisa, ressalte-se. Há aqui, portanto, evidente desvio de 
finalidade.
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Contém ainda opinião ou crítica a propaganda ‘Os investimentos de pedágio no Pa-
raná’ (transcrição de fl. 233 dos autos da ação popular), que repete a mesma ilegalidade 
da propaganda acima transcrita, não se limitando a transmitir informações objetivas, mas 
crítica à política de pedágios adotada no estado.

É por tal razão também que entendo que à publicidade institucional não se aplicam 
os princípios da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, invocados nos 
tópicos acima. Em primeiro lugar, porque na propaganda institucional não há uma pessoa 
ou um indivíduo que pretende se manifestar, mas o próprio estado que almeja informar a 
respeito dos atos administrativos que pratica. Não há que se falar, portanto, em incidência 
do princípio fundamental da liberdade de expressão neste caso.

b.3) Dos programas que tratam de posição ideológica
A inicial da ação popular insurge-se ainda em face de programas que, segundo afirma, 

transmitem conteúdo de posição ideológica, usando como exemplos deles a transmissão de 
programa sobre o MST (transcrição às fls. 62-82 dos autos da ação popular) e a transmissão 
de uma solenidade ao vivo sobre reforma agrária (transcrição às fls. 102-121 dos autos da 
ação popular).

Não vejo ilegalidade na transmissão do programa, no caso, um documentário sobre o 
movimento dos trabalhadores sem terra, mesmo que se reconheça nele um caráter ideo-
lógico.

A rigor, todo documentário ou reportagem especial a respeito de determinado tema 
aborda, de um modo ou de outro, com maior ou menor ênfase, uma questão ideológica. 
Poderia ser, por exemplo, a defesa da saúde dos fumantes (que colocaria em xeque, mesmo 
que implicitamente, a indústria do fumo), ou a defesa da Mata Atlântica ou da Amazônia 
(que colocaria em xeque, mesmo que implicitamente, os atos que promovem o desenvol-
vimento e apresentam riscos ao meio ambiente), ou a proibição da venda de produtos com 
Bisfenol-A (que recentemente levou a Anvisa a regulamentar a venda de mamadeiras com 
tal substância).

O mesmo raciocínio se aplica às reportagens sobre a soja transgênica. Assim, a apre-
sentação de documentário não pode ser considerada como promoção pessoal do governan-
te apenas em razão do caráter polêmico da causa que o movimento dos sem-terra promove. 
O autor da ação popular pode não concordar com os fundamentos do movimento e pode 
ter razões fortes para criticá-lo, mas não pode impedir a transmissão de documentário a 
esse respeito.

O motivo já foi referido: a proteção à liberdade de imprensa e de manifestação do 
pensamento. A defesa da liberdade de imprensa objetiva garantir o pluralismo de ideias, o 
qual é corolário da democracia. E a transmissão de documentário polêmico é pressuposto 
desse pluralismo.

Não vejo, portanto, ilegalidade nas referidas transmissões.
b.4) Dos programas político-partidários
O mesmo raciocínio, no entanto, não pode ser aplicado aos programas veiculados pela 

RTVE que contenham informações sobre partidos políticos, em especial, se for sobre o 
partido político do governante (transcrição às fls. 133-134, 136-137, 182 da ação popular). 
Do mesmo modo a manifestação do ex-governador em favor de uma das chapas que con-
correram à diretoria da Associação dos Delegados do Paraná.
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Obviamente, a Rádio e Televisão Educativa, porque autarquia estadual, não pode va-
ler-se dos recursos públicos necessários à sua manutenção para defender interesses priva-
dos, o que acaba por ocorrer quando transmite propaganda em favor de partidos políticos 
ou de chapa que concorre à eleição de diretoria associativa.

Nestes dois casos não há defesa dos interesses do estado, mas de interesses nitidamente 
particulares.

b.5) Das manifestações no programa ‘Escola de Governo’
O Ministério Público Federal, na Ação Civil Pública nº 2009.70.00.005298-4, insurge-

se em face das constantes aparições do réu Roberto Requião na TV Educativa, durante a 
transmissão do programa ‘Escola de Governo’.

Conforme já decidido quando da apreciação do pedido de tutela antecipada, sobre as 
ofensas à imprensa, aos seus adversários políticos e a instituições, já se disse que o réu não 
poderia ser impedido previamente de fazê-lo, mas apenas responde por eventuais danos 
morais, e a emissora deve, se requisitada, conceder direito de resposta. Assim, nenhuma 
ressalva quanto a realizar críticas no referido programa.

Não vejo, ainda, que o tempo utilizado pela emissora para transmissão do programa 
‘Escola de Governo’ seja excessivo a ponto de configurar proveito próprio ou desvio de 
finalidade. Segundo a inicial, o referido programa é transmitido ao vivo nas terças-feiras e 
reprisado à noite, correspondendo a aproximadamente 10 horas semanais de transmissão.

Ressalto, ainda, que a reunião realizada entre o governador e os secretários de estado e 
outras autoridades ou convidados, denominada ‘Escola de Governo’, caracteriza-se como 
um fato administrativo. É realizada no exercício da atividade política em que tais agentes 
estão inseridos. Desperta, portanto, interesse público, o que afasta alegação de desvio de 
finalidade.

Não vejo motivos, ademais, para alterar o posicionamento adotado quando da prolação 
da decisão em tutela antecipada.

c) Ressalvas
Considerando os fundamentos da decisão acima elencados, entendo necessário fazer 

algumas ressalvas.
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que as decisões proferidas nos autos por 

este juízo que aplicaram multa ao réu Roberto Requião de Mello e Silva foram emitidas 
em cumprimento à decisão proferida pelo TRF/4ª Região no bojo do Agravo de Instru-
mento nº 2007.04.00.003706-6, que impôs ordem ao réu para que se abstivesse de praticar 
atos que implicassem promoção pessoal, ofensa à imprensa, a adversários políticos e a 
instituições. Tais decisões, exatamente porque foram proferidas em cumprimento à ordem 
que havia reformado em parte decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, não impli-
cam necessariamente o posicionamento adotado por este juízo no exercício do seu livre 
convencimento.

Vale dizer, uma vez decidido no agravo de instrumento que o réu se abstivesse da 
prática de determinados atos sob pena de incidência de multa, cabia a este juízo analisar a 
conduta do réu de modo a fazer cumprir a decisão do segundo grau de jurisdição, indepen-
dentemente da posição originalmente adotada.

Neste caso, eventual posição a ser adotada nesta sentença que tenha contrariado de-
cisão anterior deste juízo que aplicou multa não constitui contradição, dado que são pro-
nunciamentos adotados em condições diversas. Uma delas, a sentença, constitui pronun-
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ciamento em cognição exauriente. A outra, proferida em cognição sumária, foi emitida em 
cumprimento à ordem proferida em agravo de instrumento que reformou em parte decisão 
anterior deste juízo.

Em segundo lugar, é indispensável ressaltar que, no curso da presente ação, foram 
remetidos pelo juízo estadual, por conexão, os autos 25474/2004, que tramitaram na 3ª 
Vara da Fazenda Pública de Curitiba. A referida ação popular, embora conexa, impugnou 
condutas adotadas pelo réu Roberto Requião de Mello e Silva que não haviam sido objeto 
da ação civil pública originalmente proposta neste juízo, exatamente porque anteriores à 
ação movida pelo Ministério Público Federal, razão pela qual não foram objeto da tutela 
antecipada anteriormente proferida.

d) Dos pedidos específicos da Ação Civil Pública nº 2007.70.00.031462-3
Elencados nos itens supra os fundamentos das decisões válidos para ambas as ações, 

passo a apreciar os pedidos específicos destes autos.
d.1) Da confirmação do pedido liminar
Um dos pedidos finais formulados na presente ação civil pública constitui a confirma-

ção dos pedidos apreciados em tutela antecipada, quais sejam:
a) determinar ao réu Roberto Requião que se abstenha de utilizar indevidamente a TV 

Educativa, em qualquer programa, propaganda ou comercial veiculado pela emissora, para 
praticar atos que configurem promoção pessoal, ofensas à imprensa, aos seus adversários 
políticos e a instituições, sob pena de aplicação de multa diária e, em caso de descum-
primento reiterado, de suspensão do programa ‘Escola de Governo’. Pugna, ainda, pelo 
deferimento do direito de resposta aos eventualmente ofendidos;

b) em face da União Federal e da Anatel, requer seja determinado que procedam à devida 
fiscalização da emissora, com aplicação de sanções e intervenções, conforme Lei 9.472/97;

c) que a ré TV Educativa retire do ar, bem como deixe de veicular, matérias que carac-
terizem promoção pessoal do réu Roberto Requião e agressões aos seus desafetos.

A respeito dos pedidos de tutela antecipada, cuja confirmação o autor pretende obter 
na fase de sentença, entendo que, deixando o réu Roberto Requião de exercer o cargo de 
governador do estado, encontrando-se no exercício do cargo de senador, ocorreu a perda 
do objeto em relação a tais pedidos.

É que, não estando mais o réu Roberto Requião no exercício da função capaz de in-
fluenciar ou determinar a programação da RTVE, não há mais motivos para que se lhe 
imponha uma abstenção, ou que se determine à Anatel e à União Federal que promovam 
as fiscalizações devidas, já que desapareceu a causa da suposta omissão de tais entes. Do 
mesmo modo, não cabe mais determinar à TV Educativa a retirada do ar de matérias que 
caracterizem promoção pessoal do réu Roberto Requião e agressões aos seus desafetos, já 
que tais matérias não estão mais sendo veiculadas.

Reconheço, portanto, a perda do objeto em relação a tais pedidos.
d.2) Da perda da função pública de Marcos Antonio Batista
Do mesmo modo, reconheço a falta superveniente do interesse de agir do autor em 

relação ao pedido de perda do cargo público que exercia o réu Marcos Antonio Batista.
Conforme esclarecido na contestação à fl. 321, o réu Marcos Antonio Batista não era 

titular de cargo de provimento por meio de concurso público, mas titular de cargo em co-
missão de livre nomeação e exoneração.
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Ainda, em pesquisa no sítio da RTVE na Internet (www.e-parana.pr.gov.br), atual e- 
Paraná, vê-se que o réu não mais desempenha a função comissionada de diretor-presidente 
da RTVE. Não há mais como determinar a perda do cargo público, portanto.

É inafastável, mais uma vez, o reconhecimento da perda do objeto do pedido em ques-
tão.

d.3) Do ressarcimento ao erário
O Ministério Público Federal requer, ainda, o ressarcimento ao erário do montante 

gasto com a publicação das matérias indevidas pelo réu Roberto Requião.
Na ação popular, o autor formula pedido idêntico.
Neste aspecto, considerando o reconhecimento da publicação de matérias pela RTVE 

em desrespeito ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal e aos princípios da moralidade 
administrativa, é aplicável ao caso a condenação do réu ao ressarcimento ao erário dos 
valores despendidos na sua veiculação, os quais deverão ser mensurados por ocasião da 
liquidação de sentença.

Eis as matérias consideradas ofensivas aos princípios constitucionais invocadas na 
ação popular (itens 1 a 8) e na ação civil pública (item 9):

1) os programas ‘Governo Hoje’ sobre: transgênicos (transcrição às fls. 36-37), reforço 
financeiro à Sanepar (transcrição à fl. 83), assinatura do decreto que autoriza a transfe-
rência dos estoques de álcool para usinas do Paraná (transcrição à fl. 196), Caminho da 
Roça (transcrição à fl. 98), revitalização do Cine Imperial na Lapa (transcrição à fl. 99), 
reunião semanal do secretariado (transcrição à fl. 100), Fábrica do Agricultor (transcrição 
à fl. 122), valorização das empresas (transcrição à fl. 122), centro de triagem de Piraquara 
(transcrição à fl. 179), programa de irrigação (transcrição de fl. 181), construção de unida-
des de internações (transcrição de fl. 183), visita a Foz do Iguaçu (transcrição de fl. 184), 
encontro de Requião com o ministro dos Transportes (transcrição fl. 186), programa de 
atendimento ao menor infrator (transcrição de fl. 206);

2) os programas ‘Diário do Governo’: festa no Jockey Club (fl. 231), reforma das pisci-
nas do Colégio Militar e Estadual (transcrição à fl. 232 dos autos da ação popular), Projeto 
Mãos Limpas (transcrição de fl. 232), construção de casas para famílias em área de risco 
em Ponta Grossa (transcrição de fl. 236), obras de revitalização da Avenida Atlântica em 
Guaratuba (transcrição de fl. 246);

3) os programas sobre o Siate (transcrição à fl. 84), sobre o programa Luz Fraterna 
(fls. 34, 98 e 134 dos autos da ação popular), sobre o programa Paranavegar (fls. 154-155), 
sobre tarifa social de água (transcrição de fls. 243 e 246) e os programas sobre inclusão 
social no Paraná (transcrição às fls. 134-135, 144, 236, 247, 249, 252);

4) os programas ‘Opinião do Governador’ e ‘Flash Educativa’ sobre a diminuição das 
tarifas do pedágio (fl. 203 dos autos da ação popular) e os pronunciamentos de fls. 229 e 
248, também sobre a tarifa de pedágio, e de fls. 228 e 244, sobre os bingos;

5) os pronunciamentos do ex-governador sobre a usina de gás de Araucária (transcri-
ção de fl. 243) e sobre a política adotada a respeito da soja transgênica (transcrição de fl. 
245);

6) o programa ‘Pra seu Governo’ transmitido no dia 15.12.03, transcrito à fl. 239 dos 
autos da ação popular, e o programa ‘Pra seu Governo’ de fls. 253-262 da ação popular;

7) a propaganda ‘Os investimentos de pedágio no Paraná’ (transcrição de fl. 233 dos 
autos da ação popular);



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 221

8) programas sobre partidos políticos (transcrição às fls. 133-134, 136-137, 182 da 
ação popular) e em favor de uma das chapas que concorreram à diretoria da Associação 
dos Delegados do Paraná;

9) as propagandas institucionais trazidas com a inicial da ação civil pública (fls. 14 e 
15 da ACP).

e) Dispositivo
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial formulado nesta ação 

civil pública para:
e.1) reconhecer a perda do objeto dos pedidos d.1 (confirmação dos pedidos liminares 

formulados na ação civil pública) e d.2 (perda do cargo público do réu Marcos Antonio 
Batista) e, consequentemente, a ausência do interesse de agir superveniente em relação a 
eles, com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil;

e.2) condenar o réu Roberto Requião ao ressarcimento à RTVE dos valores gastos com 
a elaboração e a transmissão dos programas contidos no item d.3 acima, montante a ser 
definido em liquidação de sentença.

Condeno o réu Roberto Requião em honorários advocatícios os quais arbitro em 10% 
do valor da condenação.”

2. A ação

Antes de adentrar nas particularidades da apelação, cumpre que se 
fixe a natureza da ação em causa.

Tal providência se faz necessária porque a petição inicial não é clara 
quanto a tal questão.

Com efeito, o cabeçalho da petição inicial indica como fundamentos 
legais da ação o contido nos “artigos 1°, III; 2°; 37, caput e § 1°; 127; e 
129, todos da Constituição Federal, bem como nos artigos 5°, I, h, II, a, 
IV, V, a e b; 6°, VII, a e d, e XIV, a e c, ambos da Lei Complementar nº 
75/93, na Lei nº 7.347/85, na Lei nº 8.429/92 e no Código de Processo 
Civil”.

A exordial afirma que seu objetivo é “coibir o uso indevido da Rádio 
e Televisão Educativa do Paraná” por parte de Roberto Requião – típica 
obrigação de não fazer, perfeitamente enquadrável no espectro da ACP 
–, por ter esse réu infringido “todos os princípios norteadores da admi-
nistração pública” – fato típico esculpido no art. 11 da LIA. No correr 
da peça inicial, há expressa menção ao enriquecimento ilícito do réu, 
diante da utilização de recursos públicos para fins pessoais (promoção 
de cunho político), razão pela qual deve ressarcir os cofres públicos, 
utilizados para satisfazer seu próprio interesse. O pedido final é duplo: 
(a) quanto a Roberto Requião, o ressarcimento do montante indevida-
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mente gasto pela RTE, e, (b) quanto a Marco Antônio Batista, dire-
tor-presidente da emissora, a perda da função pública, com expressa 
menção à LIA.

Tanto a LACP quanto a LIA têm em comum a legitimidade ativa do 
MPF e a pretensão de ressarcimento do patrimônio público lesado.

Quanto a se tratar especificamente de ação civil pública, não há qual-
quer dificuldade no que respeita ao pedido de ressarcimento ao erário e 
de cessação de utilização da estatal para fins particulares, visto que se 
encontram em seu espectro a pretensão indenizatória e a condenação 
em obrigação de não fazer.

Quanto a se tratar de ação de improbidade administrativa, a dificul-
dade inicial está na falta de capitulação legal dos atos ímprobos e, prin-
cipalmente, das sanções. Embora a narrativa inicial faça implícita ou 
explícita menção a enriquecimento ilícito, lesão ao erário e desrespeito 
aos princípios norteadores da administração pública, os artigos 9º, 10 
e 11 da LIA não são mencionados. Pior, não há menção ao art. 12 e aos 
seus incisos, que capitulam as sanções decorrentes da prática de atos 
ímprobos. Estivéssemos diante de uma ação de natureza penal – como 
entende parcela minoritária da doutrina –, tal fato constituiria obstácu-
lo intransponível. Entretanto, está sedimentado na jurisprudência dos 
tribunais superiores que a LIA possui natureza civil, sendo a falta de 
expressa capitulação dos atos ímprobos substituível pela completa des-
crição dos fatos, a ponto de não suscitar dúvida à defesa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 
INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. 
COMPETÊNCIA DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HARMONIZAÇÃO EN-
TRE OS ARTS. 10 E 21 DA LEI Nº 8.429/92. DIFERENCIAÇÃO ENTRE ‘PATRIMÔNIO 
PÚBLICO’ E ‘ERÁRIO’ (CONCEITO MAIOR E CONCEITO MENOR). ABRANGÊN-
CIA DE CONDUTAS QUE NÃO CONSUMAM A EFETIVA LESÃO A BENS JURÍDI-
COS TUTELADOS POR INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E/OU DO PO-
DER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO ESPECTRO OBJETIVO 
DA LIA PARA PUNIR TAMBÉM A TENTATIVA DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-
TIVA NOS CASOS EM QUE AS CONDUTAS NÃO SE REALIZAM POR MOTIVOS 
ALHEIOS AO AGENTE. AGENTES POLÍTICOS. COMPATIBILIDADE ENTRE O 
REGIME ESPECIAL DE RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA E A LEI DE IMPROBI-
DADE ADMINISTRATIVA.

(...)
4. Nas razões recursais, os recorrentes sustentam ter havido violação aos arts. 535 do 

Código de Processo Civil (CPC) – ao argumento de que diversos argumentos levantados 
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nos aclaratórios apresentados na origem não foram apreciados – e 10, inc. I, e 21 da Lei 
nº 8.429/92 – uma vez que, para o enquadramento da conduta no primeiro dispositivo, é 
necessária a caracterização de prejuízo ao erário (que supostamente se diferenciaria do 
conceito de ‘patrimônio público’, marcado este mais pela imaterialidade). Com base em 
dito dissídio jurisprudencial, alegam ainda os recorrentes que existe uma tendência do 
Supremo Tribunal Federal em não aplicar a Lei de Improbidade Administrativa a agentes 
políticos submetidos a regime de responsabilização próprio.

5. A análise dos argumentos dos recorrentes exige uma breve digressão a respeito dos 
fatos que subjazem a demanda, na forma como descritos no acórdão recorrido, pois vedada 
a análise do conjunto fático-probatório a esta Corte Superior por sua Súmula nº 7.

6. Tem-se, no início, ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo 
Ministério Público Estadual competente em face de ex-prefeito e de certa empresa e seus 
dirigentes na busca de evitar danos causados ao erário que poderiam ser causados por 
eventual desapropriação amigável levada a cabo pelos réus (ora recorrentes).

7. Isto porque o terreno desapropriado foi originalmente adquirido pela empresa-ré, 
em 1994, pelo valor aproximado de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais), tendo sido a 
escritura lavrada no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais, também arredondados). 
Ocorre que, em 1995, o ex-prefeito recorrente, pretendendo doar a área a empresários, 
assinou decreto que declarava o imóvel como de utilidade pública para fins de desapro-
priação, tendo conseguido também que o Legislativo aprovasse lei municipal autorizando 
o Executivo a adquirir o bem imóvel pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) 
– ganhando, aí, relevância que tudo ocorreu em período marcado por baixos índices de in-
flação. Frise-se, também, existirem provas robustas do conluio e da má-fé com que agiram 
todas as partes envolvidas.

8. Pontue-se que, liminarmente, foi deferida medida judicial que limitava o valor a ser 
pago pela desapropriação à quantia inicial despendida pela empresa-ré – i.e., sessenta e 
sete mil reais. E essa limitação, de fato, foi mantida pela sentença de parcial procedência 
e seguida pelos réus, os quais, todavia, vieram a ser condenados por improbidade admi-
nistrativa (com aplicação de suspensão de direitos políticos e perda da função pública, 
no que tange ao ex-prefeito recorrente, e, em relação aos demais réus, com proibição de 
contratação e recebimento de incentivos do poder público).

9. Os recorrentes aduzem, então, que a incidência do art. 10 da Lei nº 8.429/92 exige 
que tenha havido dano ao erário, o que não estaria configurado na espécie, pois a desa-
propriação processou-se nos termos postos pela sentença (pelo valor de R$ 67.000,00). 
Para reforçar essa tese, aduzem que existe diferença entre patrimônio público e erário e 
que, embora o art. 21 da Lei nº 8.429/92 dispense o dano ao patrimônio público, o enqua-
dramento da conduta reputada ímproba no art. 10 do mesmo diploma normativo exige a 
ocorrência do dano material, econômico-financeiro.

10. É impossível acolher a linha de argumentação do especial. Três motivos.
11. Em primeiro lugar, porque os réus sempre se defendem dos fatos, e não de sua 

capitulação legal, de modo que, embora o art. 10 da Lei nº 8.429/92 possa ter embasado 
a inicial, a improbidade administrativa teria ficado plenamente configurada a teor do art. 
11 da Lei nº 8.429/92 e de tudo quanto ficou consignado como incontroverso nos autos.

12. Em segundo lugar porque, se é verdade que existe diferença entre os conceitos de 
‘erário’ e ‘patrimônio público’, não é menos verídico que o art. 21 da Lei nº 8.429/92, ao 
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dispensar a efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, tornou despicienda a lesi-
vidade ao conceito maior, que é o de ‘patrimônio público’ (o qual engloba o patrimônio 
material e imaterial da Administração Pública). Daí porque, se fica legalmente dispensado 
o dano ao patrimônio material e ao patrimônio imaterial (o ‘mais’), também está dispen-
sado – dentro da desnecessidade de dano ao patrimônio material – o prejuízo ao erário (o 
‘menos’).

(...)
19. Recurso especial não provido.” (REsp 1.014.161/SC, rel. Ministro Mauro  Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 17.08.2010, DJe 20.09.2010)

Assim, dando azo à doutrina que entende ser a ACP gênero no qual 
se inclui, como espécie, a LIA, estamos diante de uma ação civil pú-
blica de improbidade administrativa, ainda que não tenha sido assim 
expressamente capitulada na inicial.

É o que preleciona a doutrina:
“Sem dúvida, a ação civil pública de improbidade administrativa enquadra-se como 

ação civil pública, já que a defesa visada com a sua utilização tem em vista interesses 
individuais, de cunho difuso, como decorre especialmente do inciso III do art. 129 da 
Constituição Federal, o qual incumbe ao Ministério Público promover a ação para a tutela 
de uma gama de interesses públicos, nos quais se incluem os de defesa do patrimônio dos 
entes estatais.

Ora, se cominada a incumbência da tutela do patrimônio público e social por meio 
da ação civil pública, e procedendo-se à defesa mediante a ação de improbidade, resta 
silogisticamente correto concluir que a ação civil para tanto se enquadra como públi-
ca, com todas as prerrogativas e os instrumentos próprios da Lei nº 7.347. Verdade que 
o objeto de ambas as ações não exibe a mesma finalidade; não ostenta a mesma causa 
de pedir; e não apresenta o mesmo objeto, ou pedido. Ademais, os fatos e os atos que 
levam a intentar a ação civil pública afloram menos graves do que os modelados para 
ensejar a ação de improbidade administrativa. Há escalas distintas de ataque, ou de 
ameaça ao patrimônio público. Mesmo assim, ambas as ações se enquadram no ramo 
de demandas civis públicas porque dirigidas à defesa de valores metaindividuais, de 
envergadura pública, e em prol da coletividade ou do patrimônio público.” (RIZZAR-
DO, Arnaldo. Ação civil pública e ação de improbidade administrativa. 2. ed. Rio de 
Janeiro: GZ, 2012. p. 367)

No mesmo sentido:
“Entra pelos olhos que a incidência, ou não, das regras previstas na Lei da Ação Civil 

Pública, de sua técnica de tutela, independentemente do nome que se queira dar à ação e 
ao rito que se deseje imprimir, vai depender, fundamentalmente, da identificação, ou não, 
de um interesse coletivo ou difuso, objeto do referido diploma legal.” (GARCIA, Emer-
son; PACHECO ALVES, Rogério. Improbidade administrativa. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 
2013. p. 838)
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3. Agravos retidos

Antes de adentrar nas razões de mérito da apelação, o recorrente 
pleiteia, em preliminar, a apreciação de três agravos retidos.

O primeiro agravo (e. 2, AGRETID101) reitera o reconhecimento da 
ilegitimidade ativa do MPF e a cominação de multa.

Quanto ao primeiro aspecto, o mm. juízo a quo houve por bem afas-
tar a alegação de ilegitimidade do parquet em decorrência do julga-
mento do AI 2008.04.00.019686-0, que, atendendo a recurso do MPF, 
rejeitou a alegação de incompetência da Justiça Federal, ao manter na 
lide, como litisconsortes passivos, a União Federal e a Anatel, verbis:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA. PRE-
LIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA, BEM COMO ALEGAÇÃO DE 
MÁ-FÉ.

– Indemonstrado prejuízo à parte, não se agasalha preliminar de não conhecimento por 
preterição de formalidade legal.

– A competência da Justiça Federal para julgamento da ação civil pública versando so-
bre utilização indevida de programa de televisão exsurge da presença da União e da Anatel 
no polo passivo da lide, assim como, na esteira da mais recente jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça, do simples fato de haver o Ministério Público Federal ajuizado a 
demanda (v.g. REsp. 440.002/SE, rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 06.12.04, p. 195).

– Porque inocorrente hipótese do artigo 17, afastada alegação de má-fé. Determinada 
correção por excesso de linguagem.”

O fato de ter ocorrido perda de objeto do pedido inicial em face da 
União Federal e da Anatel em razão de fato superveniente – ter o ape-
lante deixado de exercer o cargo de governador do estado – não altera 
tal situação ocorrente quando do ajuizamento da ação, em obediência 
ao princípio da asserção:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – AÇÃO DE OBRI-
GAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATE-
RIAIS E MORAIS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO – PRINCÍPIO DA ASSERÇÃO 
– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, 
NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA 
RÉ.

1. A teoria da asserção estabelece direito potestativo para o autor do recurso de que se-
jam consideradas as suas alegações em abstrato para a verificação das condições da ação, 
entretanto essa potestade deve ser limitada pela proporcionalidade e pela razoabilidade, a 
fim de que seja evitado abuso do direito.

Assim, faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que 
deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente 
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com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, 
vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais 
pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação.

Tribunal de origem que afirmou ser imprescindível ‘um exame mais detalhado dos 
fatos e das provas para que se possa apurar com maior exatidão eventual responsabilidade 
da ré, individualizando-se, evidentemente, a participação efetiva de cada um’, sendo pre-
matura a exclusão do litisconsorte passivo.

A pretensão recursal veiculada no recurso especial encontra óbice no enunciado da 
Súmula 07/STJ, na medida em que pressupõe a inversão das conclusões delineadas no 
acórdão recorrido, inferidas a partir da teoria da asserção e da análise das provas constan-
tes dos autos, quanto à ilegitimidade passiva ad causam. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 605.732/SP, rel. Ministro Marco 
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26.05.2015, DJe 02.06.2015)

Não bastasse tal argumento, a legitimidade ativa do MPF, no caso 
concreto, decorre escancaradamente do art. 129, III, da CF, a lhe atri-
buir o dever de promover a ação civil pública para a proteção do patri-
mônio público, o que é complementado pela LC nº 75/93 (art. 6º, VII, 
b), pela LACP (art. 5º, I) e pela LIA (art. 17).

Quanto ao segundo aspecto, a fixação de nova multa teve por causa o 
reiterado desrespeito à decisão liminar que impediu o réu de utilizar-se 
das emissões televisivas para fins de promoção pessoal. Saber se houve 
ou não utilização da televisão estatal para tal fim constitui matéria ati-
nente ao mérito da ação, razão pela qual deixa de ser aqui examinada.

O segundo agravo (e. 2, AGRETID148) visa ao reconhecimento de 
cerceamento de defesa em face do indeferimento da “oitiva de teste-
munhas e expertos acerca do modelo de utilização da rede educativa 
de televisão com as intervenções do governador do Estado do Paraná 
prestando esclarecimentos à população”. Afirma que tal prova dirimiria 
a questão de saber “se pode ser dado ao Judiciário restringir previamen-
te o que alguém pode ou não dizer, inclusive em uma rede pública de 
televisão e rádio”, ou, em outras palavras, “se a forma e o conteúdo da 
programação estão ou não de acordo com o que se espera de uma rede 
pública de televisão”.

O que pode ou não ser veiculado em sede da Televisão Educativa do 
Paraná encontra-se delineado nos seus estatutos sociais, bem como na 
Lei nº 9.472/97, no Decreto Estadual nº 3.346/2004 e no Decreto Legis-
lativo nº 53/2005, prescindindo o julgador do testemunho de expertos 
para aquilatar a ocorrência ou não de desvio de finalidade. Ademais, 
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também é notório, em nome do princípio constitucional da publicidade, 
que pode o governador do estado valer-se de tal instrumento midiático 
para prestar esclarecimentos à população acerca de sua gestão. Assim, 
não há como acolher a alegação de cerceamento de defesa e, conse-
quentemente, nulidade da sentença.

Ao reiterar o pedido de apreciação do agravo ora em exame, no seio 
da apelação, o apelante inovou. Paralelamente à justificação de que a 
prova pericial visaria a “dar um critério mais objetivo aos questiona-
mentos referentes à ciência da comunicação e da informação”, também 
agregou como fundamentação a necessidade de se “quantificar algum 
valor antes da sentença, e não relegar para alguma fase de liquida-
ção”, “para se aferir os supostos prejuízos a que se quis condenar no 
dispositivo”. Não tendo ocorrido a impugnação no momento da inter-
posição do recurso, não cabe agora apreciar tal pedido.

O terceiro agravo (e. 2, AGRETID163) visa a afastar multa imposta 
ao recorrente por haver reincidido em desobediência a decisão do TRF 
de cessar o uso do programa “Escola de Governo” para atacar seus ad-
versários políticos. No caso, entendeu o mm. juízo a quo que a alocução 
ofendeu a honra do então ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, ao 
lhe atribuir a tentativa de superfaturar obra pública.

A questão diz respeito à ocorrência ou não de desvio de finalidade 
no uso da televisão estatal, o que se confunde com o mérito, razão pela 
qual também deixa de ser aqui analisada.

4. Do pedido inicial

A petição inicial veicula um pedido liminar e um pedido principal.
O pedido liminar possui dupla face: (a) que o apelante se abstenha 

de utilizar a RTE do Paraná em qualquer programa, propaganda ou co-
mercial e, cumulativamente, (b) seja determinada a retirada do ar de 
todas as publicidades e propagandas comerciais ordenadas pelo então 
governador.

O pedido principal, por sua vez, é tripartido: (a) a confirmação da 
liminar, (b) o ressarcimento do montante gasto pelo apelante, enquanto 
governador do estado, diante do uso da RTE do Paraná e (c) a perda da 
função pública do réu Marcos Antônio Batista, então diretor-presidente 
da RTE.
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O pedido liminar perdeu seu objeto de há muito, haja vista que en-
cerrado o mandato governamental em 20.04.2010, estando o apelante 
atualmente a ocupar o cargo de senador da República. O mesmo se diga 
quanto ao pedido de perda da função pública do então diretor-presidente 
da RTE, visto que sua gestão também já se encerrou de há muito, não ha-
vendo notícia de que esteja atualmente a exercer qualquer cargo público.

Dessarte, resta sindicável pelo Poder Judiciário apenas a condenação 
do apelante ao ressarcimento dos valores gastos pela RTE na veiculação 
de programação indigitada como ilegal.

5. Do mérito

Tanto esta ACP como a ação popular que lhe é conexa – as razões de 
mérito são utilizadas pelo mm. juízo para ambas as ações – denunciam 
a utilização da rede pública de televisão com o intuito de veicular pro-
moção pessoal do apelante, bem como ataques e críticas a seus adversá-
rios políticos, em afronta aos princípios constitucionais da moralidade 
e da impessoalidade.

A r. sentença houve por bem de examinar, em separado, os diversos 
tipos de programações televisivas.

Quanto às ofensas à imprensa, a seus adversários políticos e a ins-
tituições em geral (notadamente os Ministérios Públicos Estadual e 
Federal), o mm. juízo a quo entendeu, em princípio, ser direito do ape-
lante, próprio ao regime democrático, ainda que veiculadas em rede 
pública de televisão, com a ressalva de que tal direito não é ilimitado, 
sendo vedado ao então governador “utilizar bem ou direito público em 
proveito próprio, sob pena de desvio de finalidade”.

Quanto às matérias jornalísticas, ainda que nelas figure a pessoa do 
governador, inclusive em entrevistas, a sentença entendeu que não con-
figuram promoção pessoal, por veicularem matéria de interesse geral, 
havendo, inclusive, obrigação de prestação de contas à população so-
bre as ações governamentais, sob a forma de propaganda institucional. 
Refere, expressamente, que “a publicidade institucional com caráter in-
formativo, educativo ou de orientação social não só é permitida, como 
está prevista constitucionalmente”. E complementa: “o que é proibido é 
a promoção pessoal da autoridade, mediante o uso de nomes, símbolos 
ou imagens”. Conclui:
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“(...) a veiculação de matérias jornalísticas que exponham os programas do governo é 
indispensável como mecanismo de prestação de contas dos atos da administração, como 
veículo de comunicação entre o governante e o governado, caracterizada como o exercício 
da democracia participativa, ressalvada a promoção pessoal do governante.”

Exemplifica, como matéria jornalística lícita, as veiculações intitula-
das “Jornal da Educativa”.

Todavia, mais elucidativa é a afirmação do mm. juízo quanto ao fato 
de o governador do estado ser notícia:

“Enquanto agente público, chefe do Poder Executivo do Estado do Paraná, seus atos, 
suas palavras e suas decisões são de interesse público. Não é por outra razão que o réu 
era mencionado todos os dias na imprensa estadual. Neste caso, é inviável pretender que 
deixasse ele de aparecer, manifestar opinião, dar informações a respeito de seu governo, 
seja em rede privada, seja em rede pública de televisão.”

Da mesma forma, a r. sentença não vislumbrou qualquer mácula de 
ilegalidade ou inconstitucionalidade nas programações nas quais o en-
tão governador expressou suas posições ideológicas (trabalhadores sem 
terra, soja transgênica etc.), albergadas pela liberdade de imprensa e 
pela livre manifestação do pensamento. Igualmente, na programação 
denominada “Escola de Governo”, em que havia interesse público em 
dar publicidade às reuniões realizadas pelo governador e por seus secre-
tários e demais autoridades convidadas.

Resta, pois, indagar o porquê de a r. sentença ter proferido juízo de 
parcial procedência. Tal se deveu ao fato de haver o mm. julgador vis-
lumbrado excessos nas propagandas institucionais, com o objetivo de
“vender os atos do governo, vinculando-os à imagem e ao nome do ex-governador e, 
desse modo, promovendo-o pessoalmente, em desrespeito ao art. 37, par. 1º, da CF, o qual 
repito: ‘a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públi-
cos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade 
ou servidores públicos’.”

Tais excessos, sob a forma de publicidade indevida, estariam pre-
sentes nos programas denominados “Governo Hoje” e “Diário do 
Governo”, basicamente por duas razões: primeiro, porque ocorria a 
“vinculação direta entre o ato do governo e a figura do governante, 
seja mediante a sua aparição enquanto a matéria é veiculada, seja por 
meio de uma curta manifestação do ex-governador do estado ao final 
de cada programa”, e, segundo, “em razão da localização estratégica do 
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programa ‘Governo Hoje’, que não está incluído entre outras matérias 
jornalísticas, mas é transmitido mediante inserções na programação, 
cumprindo exatamente a função de propaganda, e não de notícia”.

É imperioso reconhecer ser tênue a distinção entre matéria jorna-
lística, na qual o administrador possui não apenas o direito, mas tam-
bém o dever de prestar contas à população de seus atos de gestão, e 
propaganda institucional indevida, em que visa à sua promoção pes-
soal. O ditame constitucional segundo o qual a publicidade não pode 
conter nomes ou imagens que caracterizem promoção pessoal deve ser 
interpretado cum granus salis. Conforme reconhecido na sentença, “o 
governador é notícia”. Seria preciosismo legal exigir que a matéria jor-
nalística, em vez de afirmar “o governador fez”, referisse exclusiva-
mente e sempre “o Governo do Estado fez”. Ora, em todos os estados 
da Federação, diariamente a imprensa estampa a figura de seu gover-
nador, por meio de fotografia e/ou declarações, e isto não configura 
ilicitude. O fato de as inserções serem feitas de forma esparsa durante 
a programação da RTE, e não apenas em programas regulares, também 
não desborda da lei, visto que não há nela qualquer limite quantitativo 
de divulgação dos atos de governo. O mesmo se diga quanto ao formato 
padrão do programa “Governo Hoje”, em que, ao final, o governador 
sintetiza a notícia em uma ou duas frases, denominadas “sonoras” pelo 
jargão jornalístico. Deve-se ter presente ser inafastável que, ao se dar 
publicidade a alguma ação governamental que venha em benefício da 
sociedade, está-se indireta e inelutavelmente fazendo alguma promo-
ção pessoal do administrador. O que efetivamente interessa saber é se 
a matéria veiculada possui ou não interesse jornalístico, no sentido de 
dar publicidade aos atos de governo.

A r. sentença lista, ao final, todas as matérias que considerou ofensi-
vas aos princípios constitucionais, por configurarem promoção pessoal. 
A título exemplificativo, comentam-se algumas das primeiras inserções 
listadas, veiculadas no programa “Governo Hoje”.

Sobre o reforço financeiro à Sanepar (fl. 83), o repórter refere que “o 
Governador Roberto Requião anunciou hoje um reforço financeiro de 
300 milhões de reais do capital social da Companhia de Saneamento do 
Paraná. O anúncio foi feito durante a reunião semanal do secretariado, 
que discutiu os principais projetos da companhia”.
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No programa (fl. 98) levado ao ar em 16.10.2003, foi veiculado que 
“o Governador Roberto Requião lançou nesta quinta-feira o programa 
Caminho da Roça, que vai investir 20 milhões de reais na pavimentação 
de estradas rurais em diversas regiões do Paraná”. Ao final, ouve-se a 
“sonora” na qual o governador arremata a notícia: “É um esforço do 
Estado do Paraná em favor da pequena e da média agricultura, da agri-
cultura familiar e da geração de emprego no interior”.

No dia seguinte (fl. 99), o repórter informa a assinatura de “um con-
vênio para revitalizar o Cine Imperial no Município de Lapa”, finalizan-
do a notícia com a “sonora” do governador informando que “o cinema 
será reaberto com instalações modernas em condições de oferecer lazer 
e cultura para o povo lapeano. É um compromisso meu, a burocracia 
atrapalha um pouco, mas agora sai”.

Em 20.10.2003 (fl. 100), o repórter informa que “a saúde da famí-
lia, a retomada da valorização do funcionário público, o complexo de 
formação policial e a fiscalização florestal foram temas discutidos pelo 
governo na reunião semanal do secretariado”, tendo a notícia sido fi-
nalizada pela “sonora” do governador: “A saúde foi abandonada nos 
últimos anos, e nós temos que resgatar não só os investimentos, mas 
fundamentalmente a qualidade da saúde pública do Paraná. E nós esta-
mos jogando pesado nisso”.

Em 21.10.2003 (fl. 122), o repórter informa que “o Governador 
Roberto Requião assinou hoje um decreto que isenta do ICMS os 
agricultores que participam do Programa Agroindústria Familiar ou 
Fábrica do Agricultor”, finalizando a notícia com a “sonora”: “Nós 
estamos fazendo um acordo com os supermercados para eles em todo 
o estado propiciarem que esse pessoal possa se instalar dentro do su-
permercado”.

Também a título exemplificativo, trazem-se à colação notícias divul-
gadas no programa “Diário do Governo”.

Em 08.12.2003 (fl. 231), o repórter informa que, em festa ocorrida 
no Jockey Club, “o governador foi o grande homenageado com o título 
de paraninfo de um dos páreos”, tendo o governador, na “sonora”, refe-
rido que o clube “é um espaço que proporciona à sociedade paranaense 
um belíssimo espetáculo”.

No mesmo dia (fl. 232), o repórter informa que “foram acertadas 
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hoje no gabinete do governador as obras de reforma nas piscinas dos 
colégios Militar de Curitiba e Estadual do Paraná”, sem “sonora”.

No dia seguinte (fl. 232), é veiculado que “representantes do Mi-
nistério Público e dos juízes e das autoridades da área de segurança 
participaram da reunião semanal do Projeto Mãos Limpas com o Go-
vernador Roberto Requião nesta terça-feira em Curitiba. Em discussão 
a implantação de 8 novas casas de custódia no Paraná já para 2004 e a 
abertura de concurso para contratar mais de 1.400 novos agentes peni-
tenciários”, sem intervenção oral do governador.

Enfim, em praticamente todas essas intervenções aqui colacionadas 
exemplificativamente – com exceção talvez da relativa à homenagem 
prestada ao governador pelo Jockey Club – há inegável interesse jor-
nalístico e se está fazendo prestação de contas da gestão. Certo, pela 
frequência de tais emissões televisivas, é possível vislumbrar um pa-
drão talvez narcisístico de governar. Entretanto, ainda que moralmente 
reprovável para alguns, com a vênia da ilustre julgadora, não há como 
detectar o escopo exclusivo de promoção pessoal, o que caracterizaria 
o ilícito administrativo de desvio de finalidade ou desvio de poder ou a 
prática de ato de improbidade.

Vale transcrição, pela clareza de sempre, da imorredoura lição de 
Hely Lopes Meirelles:

“4. O uso e o abuso do poder
(...)
4.1. Uso do poder
O uso do poder é prerrogativa da autoridade. Mas o poder há que ser usado normal-

mente, sem abuso. Usar normalmente o poder é empregá-lo segundo as normas legais, a 
moral da instituição, a finalidade do ato e as exigências do interesse público. Abusar do 
poder é empregá-lo fora da lei, sem utilidade pública.

(...)
O uso do poder é lícito; o abuso, sempre ilícito. Daí por que todo ato abusivo é nulo, 

por excesso ou desvio de poder.
4.2. Abuso do poder
O abuso do poder ocorre quando a autoridade, embora competente para praticar o ato, 

ultrapassa os limites de suas atribuições ou se desvia das finalidades administrativas.” 
(Direito administrativo brasileiro. 38. ed. Malheiros. p. 115)

No mesmo diapasão afina Marçal Justen Filho:
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“Um instrumento clássico de controle da atividade administrativa consiste no desvio 
de poder, que se configura quando um agente estatal se vale de competência de que é titular 
para realizar função diversa daquela a que se destina tal competência.

O instituto do desvio de poder alicerça-se sobre a existência de finalidade determinada 
e específica para as competências administrativas. Essas competências têm destinação que 
pode ser mais ampla ou menos ampla, mas sempre haverá limite. Haverá vício se uma 
competência for desnaturada, sendo utilizada para fins diversos daqueles que a norma 
estabeleceu.” (Curso de direito administrativo. 11. ed. RT. p. 432)

Como arremate, Pontes de Miranda:
“Abuso de poder é o exercício irregular do poder. Usurpa poder quem, sem o ter, 

procede como se o tivesse. A falsa autoridade usurpa-o; a autoridade incompetente, que 
exerce poder que compete a outrem, usurpa; a autoridade competente não usurpa, se de 
certo modo exorbita, abusa do poder.” (Comentários à Constituição de 1946)

Não vejo como tais lições sirvam aos fatos sindicados nesta ação. 
Apenas a título de contraponto, colaciono julgado recente do col. STJ 
em que foi efetivamente detectado desvio de finalidade:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. MUNICÍPIO DE ITUPORANGA/SC. DE-
SAPROPRIAÇÃO. DESVIO DE FINALIDADE. CONSTRUÇÃO DE LAGOA PARA 
ATENDER INTERESSE DE GRUPO RESTRITO DE PRATICANTES DE JET SKI.” 
(AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 824.675, rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 
29.08.2016)

Ante o exposto, voto por negar provimento aos agravos retidos e 
dar provimento à apelação, para julgar improcedente a ação. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios (artigo 17 da Lei nº 
7.347/85).





DIREITO CONSTITUCIONAL
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APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA                                                   
Nº 5010492-86.2016.4.04.7200/SC

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

Apelante: União – Advocacia-Geral da União (ré)
Apelado: Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de 

Santa Catarina – Sinepe/SC (autor)
Advogado: Dr. Oridio Mendes Domingos Júnior

EMENTA

Direito Constitucional. Transexualidade. Crianças e adolescentes. 
Uso de nome social do aluno em escolas. Princípio da igualdade e proi-
bição de discriminação por motivo de gênero. Direitos fundamentais 
de liberdade, livre desenvolvimento da personalidade, privacidade e 
respeito à dignidade humana. Constituição Federal de 1988. Tratados 
internacionais. Interpretação. Dever de cumprimento da Resolução nº 
12/2015/CNCD.

1. Trata-se de ação ajuizada pelo Sindicato dos Estabelecimentos 
de Ensino do Estado de Santa Catarina em face da União para que as 
escolas por ele representadas sejam desobrigadas do cumprimento da 
Resolução nº 12/2015, exarada pelo Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexu-
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ais, Travestis e Transexuais, órgão vinculado ao Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação (CNCD).

2. Há relevância no julgamento, com apreciação do mérito, da pre-
sente ação, com a finalidade de propiciar ao sindicato autor e às escolas 
por ele representadas o parâmetro de cumprimento da referida resolu-
ção, não sendo caso de carência de ação.

3. Dever de cumprimento da Resolução nº 12/2015 do Conselho Na-
cional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbi-
cas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, que, ainda que possua 
status de recomendação, afigura-se como ato normativo destinado a 
elucidar a melhor interpretação e tomada de ações concretas visando 
à reparação das violações de direitos humanos que o Estado brasileiro, 
conjuntamente com toda a sociedade, comprometeu-se a efetivar.

4. A sociedade como um todo (nela incluídas em papel de destaque as 
escolas) e em especial os órgãos estatais, notadamente o Judiciário, pos-
suem o dever de concretização de direitos fundamentais expressos no texto 
constitucional, e, com especial relevância, o da dignidade da pessoa huma-
na, de forma a impedir a agressão por parte de terceiros, a segregação e a 
discriminação contra pessoas transgênero, transexuais e travestis, além de 
garantir seu direito de identidade e de integridade psíquica e intelectual.

5. Normas internas e internacionais, sobretudo em declarações inter-
nacionais (Declaração Universal dos Direitos Humanos e Declaração da 
Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xeno-
fobia e Intolerância Correlata de 2001), reconhecem à pessoa o direito de 
se expressar e de assim ser respeitada conforme se apresenta socialmente 
e de não ser em hipótese alguma discriminada (art. 3º, IV, CRFB).

6. Segundo a Portaria nº 33/18 do MEC, deve ser utilizado o nome 
civil nas escolas representadas pelo sindicato autor quando presente a 
anuência dos pais do estudante, independentemente de sua idade, pelo 
próprio Ministério da Educação.

7. Há que se atentar ao dever de proteção integral às crianças e aos 
adolescentes, à sua integridade física, psíquica e moral, com a preser-
vação de sua identidade e sua personalidade, sua autonomia e seus va-
lores – o que abrange o respeito ao nome com o qual o menor de fato se 
identifica, sem ser forçado a utilizar, no âmbito escolar, nome que fere 
sua identidade.
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8. Impõe-se a proteção do menor contra violência psicológica ou fí-
sica advinda do medo e da intimidação, para o fim de forçá-lo a aceitar 
a intolerância e a discriminação do ambiente escolar.

9. É inadmissível a violação ao direito fundamental à igualdade, uma 
vez que a resistência enfrentada pelo aluno transgênero deve, nos ter-
mos de todos os dispositivos normativos acima mencionados, ser mi-
tigada por meio de ações assertivas, de responsabilidade da família, da 
escola e da sociedade, para que a discriminação não mais leve essas 
pessoas a terem seu futuro ceifado em razão do preconceito de quem 
deveria zelar pelo seu bom desenvolvimento.

10. Acaso se reputasse aceitável a perpetuação da discriminação sis-
temática no âmbito escolar de estudantes transgênero, ignorar-se-ia o 
conjunto do ordenamento jurídico pátrio, que, por meio de todos os 
seus níveis normativos, desde a Constituição Federal, tratados inter-
nacionais ratificados pelo Brasil, leis e atos normativos, reconhece a 
relevância do tema da discriminação, inclusive a de gênero, e combate 
os atos atentatórios aos direitos fundamentais de dignidade da pessoa 
humana, liberdade, igualdade e busca da felicidade.

11. Dados os termos em que proposta a Resolução nº 12/2015 do 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Di-
reitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, enquanto 
orientação para o melhor cumprimento das diretrizes de direitos hu-
manos previstas em normas cogentes, trata-se de medida adequada e 
proporcional a ser seguida pelas escolas públicas e particulares, notada-
mente as representadas no presente processo pelo sindicato autor.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 
egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por maio-
ria, decidiu não acolher a preliminar da União, vencida a Desa. Fe-
deral Marga Inge Barth Tessler, e, no mérito, por unanimidade, negar 
provimento à apelação da União e dar provimento à remessa neces-
sária, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 31 de julho de 2018.
Des. Federal Rogerio Favreto, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: O Sindicato das Esco-
las Particulares do Estado de Santa Catarina ajuizou ação em face da 
União, na qual objetiva, em tutela de urgência, autorização para que 
as escolas particulares afiliadas à entidade autora se abstenham da 
observância extralegal expressa na Resolução nº 12/2015, de garantia 
do reconhecimento e da adoção, em formulários, sistemas de informa-
tização, instrumentos internos e documentos oficiais, do nome social 
àqueles cuja identificação civil não reflita adequadamente sua identi-
dade de gênero. No mérito, requereu a procedência da ação para decla-
rar que as escolas afiliadas se encontram desobrigadas à observância da 
Resolução nº 12/2015 do Conselho Nacional de Combate à Discrimina-
ção e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais, autorizando-se que se abstenham da ordem extralegal 
expressa na Resolução nº 12/2015, de garantia do reconhecimento e da 
adoção, em formulários, sistemas de informação, instrumentos internos 
e documentos oficiais, do nome social àqueles e àquelas cuja identifi-
cação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero. Nar-
ra que o Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção 
dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, 
órgão vinculado ao Conselho Nacional de Combate à Discriminação 
(CNCD), integrante da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República, editou a Resolução nº 12/2015, a qual estabeleceu nor-
mas com relação aos sistemas de ensino, mais especificamente no que 
concerne à documentação escolar. Defende que a Resolução nº 12/2015 
ultrapassa a possibilidade de atuação do Conselho Nacional de Comba-
te à Discriminação, em vista das competências fixadas para tal conselho 
no art. 2º do Decreto nº 7.388/2010, pelo qual o referido conselho não 
possui competência para alteração de documentos públicos ou particu-
lares, muito menos para imposição de obrigação às escolas da adoção 
de “nome social”. Refere que o art. 5º, inciso II, da Constituição Federal 
estabelece que somente em decorrência de lei há obrigação de fazer ou 
deixar de fazer algo. Outrossim, aduz que o Supremo Tribunal Federal 
já assentou que o princípio constitucional da reserva de lei traduz li-
mitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do 
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Estado. Defende que, por tais razões, a Resolução nº 12/2015 em cotejo 
carece de força normativa. Enfatiza que o art. 8º da aludida resolução 
garante a extensão de tal reconhecimento de identidade de gênero aos 
adolescentes, sem que seja obrigatória a autorização de seus pais. Sus-
tenta que, no entanto, os arts. 3º e 4º do Código Civil estabelecem que 
as crianças e os adolescentes dependem de representação e assistência 
de seus pais para a prática de atos da vida civil, bem como que o nome 
civil é direito da personalidade, assumindo características de indispo-
nibilidade e indissociabilidade, nos termos dos arts. 11 e 16 do mesmo 
Codex. Por tais razões, defende a ausência de competência legislativa 
do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, bem como o mal-
ferimento aos dispositivos constitucionais e legais acima citados. E, em 
sendo assim, sustenta que as escolas particulares não estão obrigadas à 
observância da norma extralegal contida na Resolução nº 12/2015.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido, postergando-se sua 
análise para o momento da prolação da sentença (evento 5).

Sentenciando, o juízo a quo julgou procedente o pedido. A parte dis-
positiva da sentença tem o seguinte teor, in verbis:

“Ante o exposto:
(1) concedo o pedido de tutela de evidência formulado pelo sindicato autor, para, em 

virtude da natureza recomendatória e não cogente da Resolução nº 12/2015, exarada pelo 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, órgão vinculado ao Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação (CNCD), integrante da Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República, autorizar as escolas particulares substituídas a se absterem de 
observar o disposto na Resolução nº 12/2015, no que concerne ao reconhecimento e à 
adoção, em formulários, sistemas de informatização, instrumentos internos e documentos 
oficiais, do nome social àqueles cuja identificação civil não reflita adequadamente sua 
identidade de gênero;

(2) rejeito a preliminar de falta de interesse em agir e julgo procedente o pedido para 
declarar que as escolas substituídas encontram-se desobrigadas à observância da Resolução 
nº 12/2015 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, autorizando-se que se abstenham de 
cumprir o disposto na Resolução nº 12/2015, no que concerne à garantia do reconhecimento 
e da adoção, em formulários, sistemas de informação, instrumentos internos e documentos 
oficiais, do nome social àqueles e àquelas cuja identificação civil não reflita adequadamente 
sua identidade de gênero.

Condeno a União no ressarcimento ao sindicato autor das custas processuais por ele 
adiantadas e no pagamento de honorários advocatícios ao autor, no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do atual Código de Processo Civil.
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Isenção legal de custas à União (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96).
Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do novo Código de 

Processo Civil.”

Inconformada, a União apelou. Pede, em síntese, o conhecimento 
e o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja 
reconhecida a ausência de interesse processual da recorrida, com a con-
sequente extinção do feito (CPC, art. 486, VI).

Aduz que o sindicato não teria demonstrado qualquer iniciativa por 
parte da União no sentido de impor a obrigatoriedade de cumprimento 
da resolução, o que revela a carência da ação. Afirma que o ato do Con-
selho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais tem o propósito 
de formular orientações, recomendações e sugestões, portanto não há 
como reconhecer desobrigação de algo que não foi imposto.

Com contrarrazões, os autos subiram a este tribunal.
O Ministério Público Federal, em parecer, manifestou-se pelo provi-

mento parcial da apelação interposta pela União e pelo provimento da 
remessa necessária.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto:

1. Breve resumo dos autos

O sindicato requer, em face da União, autorização para que as esco-
las particulares afiliadas à entidade autora se abstenham da observância 
extralegal expressa na Resolução nº 12/2015, de garantia do reconhe-
cimento e da adoção, em formulários, sistemas de informatização, ins-
trumentos internos e documentos oficiais, do nome social àqueles cuja 
identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero.

Segundo a União, as diretrizes firmadas pela Resolução nº 12/2015 
do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais não 
são de cumprimento obrigatório, mas sim mera recomendação de pro-
cedimento a ser adotado, com o intuito de diminuir o preconceito em 
relação a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Logo, a par-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 243

te-autora não teria demonstrado qualquer iniciativa por parte da União 
no sentido de impor sanções em caso de descumprimento da resolução, 
motivo pelo qual se constataria a carência da ação.

Segundo o apelado, as escolas, a partir da entrada em vigor da reso-
lução em apreço, passaram a não entender se se tratava de norma co-
gente ou meramente recomendatória, o que conferiria ao sindicato autor 
interesse em agir. Portanto, ao funcionamento de seus substituídos seria 
imperiosa a declaração judicial acerca da obrigatoriedade ou não de 
seguir-se as recomendações contidas na Resolução nº 12/2015, exarada 
pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

Em parecer apresentado nesta instância, o Ministério Público Fede-
ral afirmou inicialmente haver interesse processual da parte-autora, ora 
apelada, e, no mérito, sustentou ser imperiosa a reforma da sentença, 
por afronta à Constituição Federal, a acordos internacionais ratificados 
e com vigência no Brasil, além de a uma série de normas infraconstitu-
cionais e jurisprudência. Discorreu acerca da prerrogativa da pessoa de 
ser tratada conforme sua identidade de gênero, que decorre da própria 
dignidade humana, regida pelos arts. 1º, III, e 3º, IV, da CF/88, além da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Declaração da Confe-
rência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia 
e Intolerância Correlata de 2001, do Pacto Internacional de Direitos 
Civis e Políticos de 1966, do Pacto Internacional de Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais de 1966, do Protocolo de São Salvador de 
1988 e dos Princípios de Yogyakarta de 2006. Afirma que o Conselho 
Nacional de Combate à Discriminação (CNCD), embora não detenha 
poder normativo para criação de direitos e obrigações na esfera admi-
nistrativa, com caráter abstrato, vinculante e erga omnes (art. 5º, II, da 
CRFB), porque não tem poder legiferante típico (art. 59 da CRFB), tem 
poder administrativo de regulamentar diretrizes a serem observadas, 
com caráter recomendativo, no âmbito administrativo, para fazer valer 
o seu propósito maior de combate à discriminação. Elencou as regras 
que restringem a atividade particular de ensino, de forma a evitar que 
escolas deem causa a violações de direitos fundamentais de seus alu-
nos. Diante desse quadro, haveriam as escolas representadas pelo autor 
de submeter-se às recomendações expressas na Resolução nº 12/2015 
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do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

2. Preliminar. Carência de ação

Sustenta a apelante a ausência de interesse em agir por parte do au-
tor, tendo em vista que não houve imposição de sanções em caso de 
descumprimento da Resolução nº 12/2015 do Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais, a qual possuiria caráter recomen-
datório.

Entendeu o juízo a quo que ao funcionamento de seus substituídos 
tornou-se imperiosa a declaração judicial acerca da obrigatoriedade ou 
não de seguir-se as recomendações contidas na Resolução nº 12/2015, 
exarada pelo Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promo-
ção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

Por outro lado, manifestou-se o Ministério Público Federal pelo 
cumprimento da Resolução nº 12/2015, em razão do caráter fundamen-
tal dos direitos por ela defendidos, quais sejam, o direito à dignidade 
da pessoa humana e o da felicidade, além do essencial combate à dis-
criminação.

Com razão o órgão ministerial: há relevância no julgamento, com 
apreciação do mérito, da presente ação, com a finalidade de propiciar 
ao sindicato autor e às escolas por ele representadas o parâmetro de 
cumprimento da referida resolução.

Insta referir que o sindicato autor, ao ajuizar a presente ação, re-
quereu pronunciamento judicial que esclarecesse às escolas por ele re-
presentadas (escolas particulares do Estado de Santa Catarina) acerca 
da obrigatoriedade ou não de seguir-se as recomendações contidas na 
Resolução nº 12/2015, exarada pelo Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais.

O instituto do reexame necessário é condição de eficácia da sen-
tença, devolvendo ao conhecimento do tribunal ad quem todas aquelas 
matérias atinentes à lide que possam gerar prejuízo à Fazenda Pública, 
independentemente da interposição de recurso voluntário ou dos aspec-
tos atacados pelo apelo do poder público.
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Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMEN-

TO. REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. 
NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRECLUSÃO LÓGICA. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA 
AO TRIBUNAL LOCAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MP 2180-35. 
VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535, II, DO CPC. 1. Caso em que o recurso especial interposto 
pela Fazenda estadual defende a contrariedade ao artigo 535, II, do CPC ao fundamento 
de que o tribunal local não se manifestou acerca do não cabimento da condenação em 
honorários advocatícios em face da MP 2180-35 e da apreciação equitativa dos honorários 
advocatícios. 2. Nada obstante a provocação suscitada pela oposição de embargos de de-
claração, o tribunal de origem não se manifestou acerca do não cabimento da condenação 
por entender que a Fazenda Pública não interpôs apelo para combater essa matéria. 3. Em 
reexame necessário, devolve-se ao tribunal a análise de toda matéria discutida na demanda, 
ainda quando a Fazenda Pública não interpõe a apelação contra a sentença. Por conseguinte, 
é de rigor o reconhecimento da violação do artigo 535 do CPC, anulando-se o acórdão dos 
embargos de declaração, determinando o retorno dos autos para que a Corte de origem 
possa suprir a referida omissão. Precedentes: AgRg no Ag 631.562/RJ, rel. Ministra Denise 
Arruda, Primeira Turma, DJ 07.03.2005; e REsp 1.148.432/RS, rel. Ministro Castro Meira, 
Segunda Turma, DJe 10.03.2010. 4. Agravo regimental não provido.” (AGA 201001693034, 
Benedito Gonçalves, STJ – Primeira Turma, DJE data: 08.04.2011)

Portanto, independentemente da interposição de apelação pela 
União, ou de seu teor, todas as matérias atinentes à lide devem necessa-
riamente ser apreciadas por esta Turma quando do presente julgamento.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

3. Mérito. Resolução nº 12/2015 do Conselho Nacional de Combate 
à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais

Após detida análise dos autos e dos atos normativos existentes a res-
peito do assunto no ordenamento jurídico pátrio, além de precedentes 
nacionais e internacionais e de expoentes da doutrina brasileira, ina-
fastável é a conclusão pelo dever de cumprimento da Resolução nº 
12/2015 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promo-
ção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais, que, ainda que possua status de recomendação, afigura-se como 
ato normativo destinado a elucidar a melhor interpretação e tomada de 
ações concretas visando à reparação das violações de direitos humanos 
que o Estado brasileiro, conjuntamente com toda a sociedade, compro-
meteu-se a efetivar.
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Para tanto, entendo necessária a abordagem da matéria sob a ótica 
da defesa e da efetividade de direitos fundamentais conforme o Estado 
Democrático de Direito instituído pela Constituição Federal de 1988, 
calcado na concretização de tais direitos, além dos instrumentos inter-
nacionais ratificados pelo Brasil e dos atos normativos infralegais em 
vigor no ordenamento jurídico brasileiro.

Senão, vejamos.

3.1. Constituição Federal de 1988. Direito fundamental à dignidade 
da pessoa humana. Aplicabilidade imediata

O princípio de interpretação constitucional da concordância prática 
exige que se concretizem os direitos fundamentais emprestando-lhes 
a maior eficácia possível e evitando restrições desnecessárias a outros 
princípios constitucionais, bem como a ofensa a direitos fundamentais 
de outros indivíduos e grupos.

Aqui, garantindo-se a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 
impõe-se a efetividade dos direitos à igualdade, à vida e à dignidade 
humana, salvaguardados no texto constitucional.

Cito, no ponto, lição de Ingo Wolfgang Sarlet:
“Talvez a inovação mais significativa tenha sido a do art. 5º, § 1º, da CF, de acordo 

com o qual as normas definidoras dos direitos e das garantias fundamentais possuem 
aplicabilidade imediata, excluindo, em princípio, o cunho programático desses preceitos, 
conquanto não exista consenso a respeito do alcance desse dispositivo. De qualquer modo, 
ficou consagrado o status jurídico diferenciado e reforçado dos direitos fundamentais na 
Constituição vigente. (...)

Tendo em vista os aspectos destacados, há como afirmar, sem medo de errar, que, a 
despeito da existência de pontos passíveis de crítica e ajustes, os direitos fundamentais estão 
vivenciando o seu melhor momento na história do constitucionalismo pátrio, ao menos no 
que diz com seu reconhecimento pela ordem jurídica positiva interna e pelo instrumentário 
que se colocou à disposição dos operadores do Direito, inclusive no que concerne às possi-
bilidades de efetivação sem precedentes no ordenamento nacional. Para que este momento 
continue a integrar o nosso presente e não se torne mais outra mera lembrança, com sabor 
de ilusão, torna-se indispensável o concurso da vontade por parte de todos os agentes po-
líticos e de toda a sociedade. Nesse sentido, se – de acordo com a paradigmática afirmação 
de Hesse – para a preservação e o fortalecimento da força normativa da Lei Fundamental 
se torna indispensável a existência de uma ‘vontade da Constituição’, também poderemos 
falar em uma vontade dos direitos fundamentais, ainda mais quando estes integram o núcleo 
essencial de qualquer Constituição que mereça essa designação. (...)

Para além disso, constitui pressuposto essencial para o respeito da dignidade da pessoa 
humana a garantia da isonomia de todos os seres humanos, que não podem ser submetidos 
a tratamento discriminatório e arbitrário, razão pela qual são intoleráveis a escravidão, 
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a discriminação racial, perseguições em virtude de motivos religiosos, etc. Também a ga-
rantia de identidade (no sentido de autonomia e integridade psíquica e intelectual) pessoal 
do indivíduo constitui uma das principais expressões do princípio da dignidade da pessoa 
humana, concretizando-se, dentre outros aspectos, na liberdade de consciência, de pensa-
mento, de culto, na proteção da intimidade, da honra, da esfera privada, enfim, de tudo que 
esteja associado ao livre desenvolvimento de sua personalidade, bem como ao direito de 
autodeterminação sobre os assuntos que dizem respeito à sua esfera particular, assim como 
à garantia de um espaço privativo no âmbito do qual o indivíduo se encontra resguardado 
contra ingerências na sua esfera pessoal. (...)

O que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e pela 
integridade física do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna 
não forem asseguradas, onde a intimidade e a identidade do indivíduo forem objeto de 
ingerências indevidas, onde sua igualdade relativamente aos demais não for garantida, 
bem como onde não houver limitação de poder, não haverá espaço para a dignidade da 
pessoa humana, e esta não passará de mero objeto de arbítrio e injustiças. A concepção 
do homem-objeto, como visto, constitui justamente a antítese da noção da dignidade da 
pessoa humana. (...)

(...) Há que se delinear ao menos os contornos do significado jurídico do princípio fun-
damental da dignidade da pessoa humana, partindo-se, desde já, da premissa de que todas 
as normas constitucionais, inclusive as que expressam princípios, são dotadas de alguma 
eficácia jurídica. Nesse contexto, não restam dúvidas de que toda atividade estatal e todos 
os órgãos públicos se encontram vinculados pelo princípio da dignidade da pessoa huma-
na, impondo-lhes, nesse sentido, um dever de respeito e proteção, que se exprime tanto na 
obrigação por parte do Estado de abster-se de ingerências na esfera individual que sejam 
contrárias à dignidade pessoal, quanto no dever de protegê-la contra agressões por parte 
de terceiros, seja qual for sua procedência. Assim, percebe-se, desde logo, que o princípio 
da dignidade da pessoa humana não apenas impõe um dever de abstenção (respeito), mas 
também condutas positivas tendentes a efetivar e proteger a dignidade do indivíduo. Susten-
ta-se, nesta linha de pensamento, que a concretização do programa normativo do princípio 
da dignidade da pessoa humana incumbe aos órgãos estatais, especialmente, contudo, ao 
legislador, encarregado de edificar uma ordem jurídica que corresponda às exigências do 
princípio.” (SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 1998. p. 69, 72, 108 e 110)

Diante desse quadro, a sociedade como um todo (nela incluídas em 
papel de destaque as escolas) e em especial os órgãos estatais, notada-
mente o Judiciário, possuem o dever de concretização de direitos funda-
mentais expressos no texto constitucional, e, com especial relevância, 
o da dignidade da pessoa humana, de forma a impedir a agressão por 
parte de terceiros, a segregação e a discriminação contra pessoas trans-
gênero, transexuais e travestis, além de garantir seu direito de identida-
de e de integridade psíquica e intelectual.

Em razão da relevância do tema, passo ao exame do tratamento dado 
à matéria em instrumentos internacionais dos quais o Brasil é signatário.
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3.2. Combate à transfobia. Instrumentos internacionais
Valho-me, no ponto, das percucientes razões elencadas pelo Procu-

rador Regional da República Vitor Hugo Gomes da Cunha, verbis:
“A prerrogativa da pessoa de ser tratada de acordo com sua identidade de gênero decorre 

da própria dignidade humana de que é titular (art. 1º, III, da CRFB), bem assim do direito 
ao igual respeito e consideração que a todos é reconhecido.

Nessa linha, tanto a órbita interna como a internacional, sobretudo em declarações 
internacionais (Declaração Universal dos Direitos Humanos e Declaração da Conferência 
Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata 
de 2001), reconhecem à pessoa o direito de se expressar e de assim ser respeitada, confor-
me se apresenta socialmente (ainda que pertença a sexo oposto), e de não ser em hipótese 
alguma discriminada (art. 3º, IV, CRFB).

Sobre o tema, ainda, e com força de norma supralegal, segundo jurisprudência do 
STF, porque relacionados a direitos humanos, o Brasil ratificou os seguintes instrumentos 
internacionais (comprometendo-se tanto na esfera interna como na internacional perante a 
ONU e a comunidade internacional como um todo): Pacto Internacional de Direitos Civis 
e Políticos de 1966, Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 
1966, Protocolo de São Salvador de 1988.

Especificamente quanto ao tema identidade de gênero e ao seu reconhecimento como um 
direito fundamental da pessoa, têm-se os Princípios de Yogyakarta de 2006, responsáveis 
por traçar cânones e preceitos acerca da aplicação da legislação internacional de direitos 
humanos em relação à orientação sexual.

(...)
Sobre o direito à educação, nos princípios de Yogyakarta, há menção expressa no 

sentido de que os Estados devem ‘Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e 
outras medidas necessárias para assegurar o acesso igual à educação e o tratamento igual 
dos e das estudantes, de funcionários/as e de professores/as no sistema educacional, sem 
discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade de gênero’.

Vale sublinhar que no Brasil o ensino não constitui atividade desregulamentada e livre à 
iniciativa privada. Essa atividade é limitada tanto pelos incisos do art. 209 da CRFB, como 
por todos os demais princípios e regras estabelecidos nesse diploma, porquanto as normas 
constitucionais devem ser vistas não como normas isoladas, mas como preceitos integrados 
em um sistema unitário de regras e princípios, que é instituído na e pela própria Constituição 
em atenção ao postulado da unidade. Em consequência, nenhuma escola particular poderá 
atentar contra algum direito fundamental de algum aluno e/ou professor, sob o argumento 
da liberdade de ensino.

Além das limitações consagradas na CRFB, outras regras restringem a atividade particu-
lar de ensino. A título exemplificativo, citem-se os seguintes diplomas legislativos primários: 
Estatuto da Criança e do Adolescente para os alunos, leis trabalhistas para os funcionários 
e os professores do estabelecimento, leis tributárias e previdenciárias incidentes sobre o 
exercício da atividade econômica, observados os fatos geradores de tributos, dentre outras.

A partir daí, não é demais repisar que as escolas não poderão, sob o manto da liberdade 
de ensino, vilipendiar direitos fundamentais de liberdade dos seus alunos, neles inclusos 
os decorrentes da opção sexual, sob qualquer argumento, ainda que filosófico ou religioso, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 249

inexistindo, registre-se, qualquer fundamento válido para isso.
Ainda sobre a área da educação (segundo Cadernos Secad – Gênero e diversidade sexual 

na escola: reconhecer diferenças e superar preconceitos, organizado por Ricardo Henriques, 
Maria Elisa Almeida Bradt, Rogério Diniz Junqueira e Adelaide Chamusca),

‘a implementação de ações com vistas à promoção da equidade de gênero, identidade de 
gênero e orientação sexual e ao enfrentamento ao sexismo e à homofobia encontra respaldo 
nas propostas de ações governamentais relativas à educação, à conscientização e à mobili-
zação contidas no Programa Nacional de Direitos Humanos II (de 2002), no Plano Nacional 
de Políticas para as Mulheres (2004), no Programa Brasil sem Homofobia (2004) e no Plano 
Nacional de Educação em Direitos Humanos (2006), gestados a partir de lutas e transforma-
ções que receberam maior impulso desde a promulgação da Constituição Federal de 1988.’

Seguindo tal premissa, é de se observar que o direito à identidade de gênero (como 
direito fundamental) tem sido reconhecido também em outras esferas, inclusive no âmbito 
do Poder Judiciário (a quem compete, nessas oportunidades, ressalte-se, exercer a função 
contramajoritária da Constituição), seja por meio de autorização de retificações de prenome 
em registros civis, seja também de sexo, dentre outras hipóteses.

(...)”

Logo, inegavelmente há obrigatoriedade de observância dos instru-
mentos internacionais ratificados pelo Brasil, quais sejam, o Pacto In-
ternacional de Direitos Civis e Políticos de 1966, o Pacto Internacional 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966, o Protocolo de 
São Salvador de 1988 e os Princípios de Yogyakarta de 2006.

3.3. Permanência na escola. Alunos transgênero, transexuais e tra-
vestis. Direito à proteção contra discriminação no ambiente escolar. 
Bullying

Segundo notícia veiculada no website da Câmara dos Deputados, 
após um ano da publicação da Lei nº 13.185/15, que institui o Programa 
de Combate à Intimidação Sistemática (Lei do Bullying), ainda há difi-
culdades em sua implementação pelas escolas (disponível em: <http://
bit.ly/2CUlwxu>). Confira-se trecho do texto mencionado:

“Evasão escolar
Em debate recente na Comissão de Legislação Participativa da Câmara, a Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) divulgou pes-
quisa segundo a qual os jovens não heterossexuais estão entre os que mais sofrem bullying 
na escola.

De acordo com o levantamento, 60% dos estudantes com esse perfil que cursaram o 
ensino básico em 2015 disseram se sentir inseguros no ambiente escolar; 73% relataram 
agressões verbais; e 36%, violência física.

Para o representante da ABGLT, Toni Reis, os resultados são alarmantes. ‘A pesquisa 
mostra: há preconceito dentro das escolas, há discriminação, há bullying, há violência, há 
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insegurança, há evasão escolar. E há a questão dos profissionais de educação, que infeliz-
mente não são formados em direitos humanos para o respeito às diversidades, inclusive 
orientação sexual e identidade de gênero’, critica.

A lei obriga a produção e a publicação de relatórios bimestrais das ocorrências de 
bullying nos estados e nos municípios para planejamento de ações.”

A propósito, a Lei nº 13.185/15 prevê expressamente que o bullying 
se caracteriza no ato de violência física ou psicológica intencional e 
repetitivo, causando dor e angústia à vítima, que pode ser configurado, 
entre outros, por atos de discriminação:

“Art. 1º Fica instituído o Programa de Combate à Intimidação Sistemática (Bullying) 
em todo o território nacional.

§ 1º No contexto e para os fins desta lei, considera-se intimidação sistemática (bullying) 
todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação 
evidente, praticado por indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de 
intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio 
de poder entre as partes envolvidas.

§ 2º O programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da 
Educação e das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, bem como de outros 
órgãos, aos quais a matéria diz respeito.

Art. 2º Caracteriza-se a intimidação sistemática (bullying) quando há violência física 
ou psicológica em atos de intimidação, humilhação ou discriminação e, ainda:

I – ataques físicos;
II – insultos pessoais;
III – comentários sistemáticos e apelidos pejorativos;
IV – ameaças por quaisquer meios;
V – grafites depreciativos;
VI – expressões preconceituosas;
VII – isolamento social consciente e premeditado;
VIII – pilhérias.
Parágrafo único. Há intimidação sistemática na rede mundial de computadores (cyber-

bullying), quando se usarem os instrumentos que lhe são próprios para depreciar, incitar a 
violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento 
psicossocial.”

A escola, ao não acolher o aluno por meio de seu nome social, con-
tribui para a perpetuação do bullying e para a evasão escolar de uma 
parcela já muito estigmatizada da sociedade. Ora, ao aluno transgênero, 
seria papel da escola prover a devida igualdade em relação aos demais 
alunos. Em uma sala de aula em que todos os alunos respondem pelo 
seu nome em frente aos outros, cotidianamente, por meio da chamada, 
é desigual o tratamento relegado ao aluno transgênero, rotineiramente 
exposto frente aos demais.
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As agressões sofridas por pessoas transgênero, de natureza física ou 
psicológica, podem ser enquadradas na hipótese de bullying, o qual se 
configura com a discriminação dos demais alunos e também da própria 
escola, seus professores e funcionários, e, como tal, deve ser objeto 
de medidas assertivas por parte da escola visando à extinção dos atos 
discriminatórios, atentatórios ao direito fundamental à igualdade entre 
todos os alunos.

3.4. Utilização do nome social de pessoas transgênero, transexuais e 
travestis no âmbito escolar. Dos atos normativos infralegais

Conforme o Parecer nº 14/2017 do Conselho Nacional de Educação, 
há diversos atos infralegais garantindo o uso do nome social, com di-
ferentes gradações no resguardo de tal direito, conforme a faixa etária 
dos estudantes (menores de 16 anos, menores de 18 anos e maiores de 
18 anos).

Dentre eles, vale destacar a Resolução do CEE/SC vigente no Esta-
do de Santa Catarina, que não menciona idade mínima para adoção da 
medida, porém requer anuência dos pais em se tratando de estudantes 
menores de 18 anos. Confira-se:

“RESOLUÇÃO CEE/SC Nº 048, de 05 de julho de 2016
Dispõe sobre a inclusão do nome social de travestis e transexuais nos registros escolares 

internos e dá outras providências.
O PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CATA-

RINA, no uso de suas atribuições, de acordo com o inciso XIV do artigo 25 do Regimento 
Interno deste Conselho e o deliberado na Sessão Plenária do dia 05 de julho de 2016, pelo 
Parecer CEE/SC nº 104,

RESOLVE:
Art 1º Determinar, quando requerido, que as escolas/instituições vinculadas ao Sistema 

Estadual de Ensino de Santa Catarina, em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à 
diversidade, ao pluralismo, à dignidade humana, além do nome civil, incluam o nome social 
de travestis e transexuais nos registros escolares internos.

Art. 2º Entende-se por nome civil como sendo aquele registrado na certidão de nasci-
mento.

Art. 3º Entende-se por nome social como sendo aquele adotado pela pessoa e/ou como 
conhecido e identificado na comunidade.

Art. 4º O nome social deverá acompanhar o nome civil em todos os registros e docu-
mentos escolares internos, inclusive ser usual na forma de tratamento.

Art. 5º O(a) aluno(a), maior de 18 anos, poderá requerer, a qualquer tempo, por escrito, 
a inclusão do nome social nos documentos escolares internos.

Parágrafo único. Para o(a) aluno(a) menor de 18 anos, o requerimento deverá ser 
subscrito pelos pais ou responsáveis.
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Art. 6º A escola/instituição deverá viabilizar as condições necessárias de respeito às 
individualidades, mantendo programas educativos de combate à homofobia, assegurando 
ações e diretrizes previstas no plano nacional da cidadania e dos direitos humanos.

Art. 7º No ato da expedição do histórico escolar, no certificado e no diploma constará 
o nome civil e o nome social do concluinte do curso, desde que observado o disposto no 
artigo 5º e parágrafo único desta resolução.

Art. 8º Esta resolução entra em vigor a partir da sua publicação no Diário Oficial do 
Estado e revoga a Resolução CEE/SC nº 132/2009 e a Resolução CEE/SC nº 015/2010, 
bem como as disposições em contrário.”

Ainda segundo o Parecer nº 14/2017 do Conselho Nacional de Edu-
cação: em nenhum estado estaria restrito o direito à adoção do nome 
social para maiores de 18 anos; apenas Roraima, Rondônia e Acre ve-
dariam tal direito no caso de menores de idade entre 16 e 18 anos; 
São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Maranhão, 
Distrito Federal, Ceará, Bahia, Amazonas, Amapá e Paraná sujeitariam 
à autorização dos pais o direito de menores entre 16 e 18 anos ao re-
conhecimento do nome social; e Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraíba, 
Goiás, Mato Grosso e Pará não imporiam quaisquer restrições à medida.

Vale referir que o mesmo Parecer 14/2017 do Conselho Nacional 
de Educação veio a ser recentemente homologado pelo Ministério da 
Educação, por meio da Portaria nº 33/18, verbis:

“PORTARIA Nº 33, DE 17 DE JANEIRO DE 2018
O MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, tendo em 

vista o disposto no art. 2º da Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, e conforme consta 
do Processo nº 23001.000054/2016-36, resolve:

Art. 1º Fica homologado o Parecer CNE/CP nº 14/2017, do Conselho Pleno do Conselho 
Nacional de Educação, aprovado na Sessão Pública de 12 de setembro de 2017, que, junto 
ao Projeto de Resolução a ele anexo, define o uso do nome social de travestis e transexuais 
nos registros escolares da Educação Básica do País, para alunos maiores de 18 anos.

Art. 2º Alunos menores de 18 anos podem solicitar o uso do nome social durante a 
matrícula ou a qualquer momento, por meio de seus pais ou representantes legais.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MENDONÇA FILHO”

Portanto, é pacífica a orientação de utilização do nome social nas es-
colas representadas pelo sindicato autor quando presente a anuência dos 
pais do estudante, independentemente de sua idade, pelo próprio Minis-
tério da Educação, e não apenas pelo Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais.
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Pende ainda de apreciação a questão trazida aos autos a respeito da 
necessidade de concordância dos pais de eventuais estudantes que dese-
jem ter resguardado seu direito, mas encontrem resistência à sua identi-
dade social dentro do núcleo familiar, principal distinção entre os textos 
da Portaria nº 33/18 do MEC e da Resolução nº 12/2015 do Conselho 
Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lés-
bicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.

3.5. Utilização do nome social de estudantes em escolas independen-
temente da anuência de seus pais

O tema da necessidade de autorização, pelos pais, do uso do nome 
social de seus filhos é matéria delicada.

No entanto, não se pode olvidar que, nessa hipótese, não se está a 
tratar de qualquer medida invasiva para a criança ou o adolescente – 
não se trata de qualquer hipótese de tratamento médico ou cirúrgico. 
Trata-se simplesmente do uso do nome social no ambiente escolar, que, 
lembre-se, é determinante para o combate ao bullying e aos altos índi-
ces de evasão escolar por pessoas transgênero.

A defesa da criança e do adolescente passa pela sua proteção inclusi-
ve contra os abusos cometidos a nível familiar. Entre eles, a obrigação 
de utilização do nome que não corresponde à própria identidade, nas 
escolas e nas universidades, provocando situações vexatórias.

Assim, têm-se, de um lado, direitos fundamentais protegidos cons-
titucionalmente – integridade pessoal, proteção da honra e da digni-
dade, igualdade – e, de outro, o poder familiar e de vigilância sobre 
os filhos.

Há limites aos direitos dos pais sobre seus filhos, assim como há 
limites ao exercício da educação, de forma que pais e escolas estão 
sujeitos às normas que vedam a violência, física ou psíquica, e o abuso 
de autoridade em detrimento do bem-estar da criança. É evidência disso 
a previsão de suspensão e extinção do poder familiar, no Código Civil 
brasileiro, em seus artigos 1.635 e 1.638.

Tais limites estão elencados na Constituição Federal. Segundo o art. 
227 da CF/1988,

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
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familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discri-
minação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Segundo redação do seu art. 205, “a educação, direito de todos e 
dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a co-
laboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho”.

Segundo disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente:
“Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, 
por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 
dignidade.

Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta lei aplicam-se a todas as crianças e os 
adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia 
ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendiza-
gem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição 
que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem.

(...)
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:
I – ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as res-

trições legais;
II – opinião e expressão;
III – crença e culto religioso;
IV – brincar, praticar esportes e divertir-se;
V – participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI – participar da vida política, na forma da lei;
VII – buscar refúgio, auxílio e orientação.”

Nos termos da Lei nº 9.394/96:
“Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liber-

dade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento 
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
I – igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte 

e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
IV – respeito à liberdade e apreço à tolerância;
V – coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
VI – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
VII – valorização do profissional da educação escolar;
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VIII – gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos 
sistemas de ensino;

IX – garantia de padrão de qualidade;
X – valorização da experiência extraescolar;
XI – vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais;
XII – consideração com a diversidade étnico-racial.”

A respeito da violência institucional, passível de ocorrência em to-
dos os âmbitos da sociedade, inclusive no escolar e no familiar, cito 
estudo elaborado por Vicente de Paula Faleiros e Eva Silveira Faleiros 
para a Secad/MEC e para a Unesco:

“Violência simbólica: a construção da inferioridade
O conceito de violência simbólica foi criado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu 

para descrever o processo pelo qual a classe que domina economicamente impõe sua cul-
tura aos dominados. Bourdieu, juntamente com o sociólogo Jean-Claude Passeron, parte 
do princípio de que a cultura, ou o sistema simbólico, são arbitrários, uma vez que não se 
assentam na realidade, mas em mitos e preconceitos, dados como naturais. São exemplos: 
a mulher é mais fraca do que o homem, os negros são menos inteligentes do que os bran-
cos, todo adolescente é revoltado, o homossexual é um doente, os pobres são preguiçosos.

O sistema simbólico de uma determinada cultura é uma construção social, e sua ma-
nutenção é fundamental para a perpetuação de uma determinada sociedade, por meio da 
interiorização da cultura dominante pelas pessoas. Ele se traduz na imposição ‘legítima’ e 
dissimulada de valores e símbolos de poder que se tornam naturais, inquestionáveis e mesmo 
invisíveis no dia a dia. Assim, pode-se definir a violência simbólica como o exercício e a 
difusão de uma superioridade fundada em mitos, símbolos, imagens, mídia e construções 
sociais que discriminam, humilham, excluem. Outra possível definição é a de que se trata 
do estabelecimento de regras, crenças e valores que ‘obrigam o outro a consentir’, pela 
obediência, pela dominação ou pela servidão. A escola, como formadora, tem um papel 
fundamental na desconstrução da violência simbólica e da cultura da inferiorização de 
gênero, de raça, de classe social e de geração. (...)

Violência psicológica: a destruição da autoimagem do outro
A violência psicológica é uma relação de poder desigual entre adultos dotados de auto-

ridade e crianças e adolescentes dominados. Esse poder é exercido por meio de atitudes de 
mando arbitrário (‘obedeça porque eu quero’), de agressões verbais, de chantagens, de regras 
excessivas, de ameaças (inclusive de morte), humilhações, desvalorização, estigmatização, 
desqualificação, rejeição, isolamento, exigência de comportamentos éticos inadequados ou 
acima das capacidades e de exploração econômica ou sexual.

Essa forma de violência é muito frequente e também a menos identificada como uma 
violência, em função do alto grau de tolerância da nossa sociedade frente a esse tipo de 
abuso. Praticamente ninguém denuncia ou responsabiliza pais, parentes, professores, poli-
ciais, profissionais da saúde e da assistência, entre outros, que desqualificam ou humilham 
crianças e adolescentes. Diferentemente da violência física, a violência psicológica não 
deixa traços imediatamente visíveis no corpo, mas destrói a autoimagem do violentado e 
se manifesta no comportamento da criança ou do adolescente.
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Essa violência provoca traumas psicológicos que afetam o psiquismo, as atitudes e as 
emoções, traduzindo-se até mesmo na incapacidade da criança em interagir socialmente 
dentro das condições consideradas próprias de sua idade, podendo tornar-se passiva ou 
agressiva. Não é raro que a vítima tenha uma imagem deteriorada de si mesma, com baixa 
estima ou depressão. Pode tornar-se também extremamente ansiosa ou negligente consigo, 
apresentando comportamentos de desatenção, alucinatórios e estranhos, vindo até a perder a 
pulsão de vida e a energia que caracterizam uma criança. Às vezes, a violência psicológica 
pode levar ao suicídio, quando as exigências ou o abandono se tornam insuportáveis. Como 
uma forma de crueldade mental, pode estar associada ou combinada com a violência sexual 
e com a violência física.

A violência psicológica situa-se no conceito geral de violência como uso ilegítimo da 
autoridade decorrente de uma relação de poder. Assim, no lugar de oferecer a proteção, que 
é o seu dever, o adulto se relaciona com a criança por meio da agressão verbal ou psicoló-
gica e do domínio, substituindo e invertendo o papel que dele se espera. Essa inversão da 
proteção em opressão configura uma ‘despaternalização’, ou seja, a negação das funções 
sociais e pessoais dos papéis de pai e mãe, do poder familiar, muitas vezes ancorada em 
uma tradição autoritária da disciplina. Nesse caldo cultural que transmite, de geração em 
geração, uma relação complexa de dominação/submissão, parece normal, natural e mesmo 
inquestionável o domínio do adulto macho, da mãe repressiva e dos chefes arbitrários. Esse 
autoritarismo se expressa nas formas incorporadas de violência de gênero, de massacre da 
individualidade, de opressão do subordinado.

Não é somente na família que essa violência se manifesta, mas também na escola, nos 
serviços públicos, nos meios de transportes ou nas relações entre os próprios adolescentes 
ou com irmãos menores. A violência psicológica tem como pressuposto a representação de 
que a criança é alguém que somente age sob o medo, a disciplina e a intimidação, devendo 
aceitar intolerância do dominante.

O lugar da criança, ao longo da história, foi desenhado como lugar de objeto, de incapaz, 
de menor valor. Esse lugar é mantido com estratégias que forçam crianças e adolescentes a 
serem obedientes sem discussão, a se submeter, por meio de punições que castigam qual-
quer desvio dessa ordem estabelecida de cima para baixo. As relações psicologicamente 
opressoras se expressam nas formas pelas quais a família e os responsáveis pela criança 
usam sua autoridade. Em vez de buscar atender às necessidades da criança, a autoridade é 
utilizada para dar vazão às expressões de um poder que quer impor ao outro seu desejo de 
mando ou de força, desconsiderando as necessidades de desenvolvimento da criança e do 
adolescente e a sua capacidade de compreensão de limites.

Os projetos familiares e os desejos dos pais, quando não bem elaborados, podem cons-
tituir-se em violência psicológica. Crianças e adolescentes são muitas vezes forçados a 
realizar projetos familiares quanto à profissão a seguir ou usados como objeto de chantagem 
nas brigas de casais. Interferem também na violência psicológica as situações de alcoolis-
mo, de ciúmes e de vingança. Do ponto de vista da intervenção profissional, a violência 
psicológica é vista como uma questão de saúde mental, a ser tratada tanto no âmbito das 
relações familiares quanto no contexto cultural.

Assim, é preciso construir uma intervenção em redes, levando-se em conta as relações 
das crianças e dos adolescentes com todos os adultos que os cercam, incluindo, dentre 
outros, pais, parentes, responsáveis e professores. Essas relações precisam ser trabalhadas 
em suas múltiplas dimensões: cultural, educativa e afetiva. Nesse trabalho, o sofrimento 
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psíquico da criança deve ser abordado como um dos focos da intervenção, buscando-se 
transformar as relações de dominação, inclusive com o tratamento dos agressores, para 
interromper o ciclo da violência.

(...)
A violência familiar: quando a família é espaço de violência
A estrutura familiar não é uma ilha isolada do contexto histórico, econômico, cultural 

e social, mas um dos subsistemas em que se encontram presentes e se enfrentam os po-
deres estruturados e estruturantes da sociedade. Autoritarismo, machismo, preconceitos e 
conflitos em geral articulam-se com as condições de vida das famílias, e as questões de 
poder se manifestam nas relações afetivas e na sexualidade. É nesse contexto de poder que 
deve ser analisada e compreendida a violência de adultos contra crianças e adolescentes. A 
violência familiar é, pois, uma forma de relacionamento ancorada na história e na cultura 
brasileira. A grande maioria das famílias no Brasil são protetoras, milhões delas ao custo 
de enormes sacrifícios. No entanto, também nessas famílias protetoras encontram-se traços 
culturais, em diferentes graus, de relações familiares adultocêntricas, machistas, autoritárias, 
que as tornam mais ou menos violentas. É importante distinguir a violência doméstica da 
violência familiar. A violência doméstica refere-se ao lugar onde ela ocorre, na casa, no 
lar; a violência familiar se refere à natureza dos laços parentais que unem as vítimas e os 
autores da violência. Não são, portanto, sinônimos.

Na violência doméstica podem viver e ser violentadas pessoas que não são da família, 
como empregadas domésticas e agregados. A violência familiar pode ocorrer entre cônjuges, 
entre pais e filhos, entre irmãos, com parentes idosos, habitantes ou não da mesma casa. 
Familiares podem se odiar e ser violentos a muitos quilômetros de distância ou vivendo sob 
o mesmo teto. São exemplos disso o pai que nunca reconheceu o filho, o filho que sequer 
conhece o pai, a mãe separada do marido que não deixa os filhos verem o pai, filhos e pais 
que se agridem verbal ou fisicamente. Muitas das agressões e das violências praticadas por 
pais ou responsáveis contra filhos crianças e adolescentes são, em geral, justificadas como 
‘medidas educativas’ pelos autores e pelos demais atores coniventes com elas. Todas as 
pesquisas, nacionais e internacionais, indicam que os familiares são os maiores autores de 
violências contra crianças e adolescentes. São frequentes a violência física e psicológica 
praticada pelas mães e a violência sexual praticada pelos pais. Em seguida, nas estatísticas, 
aparece a violência praticada por conhecidos. Desconhecidos raramente são autores de 
violência. (...)

A caracterização dos espaços sociais com maior incidência de violência e das diferentes 
formas de ações agressivas que acabamos de ver revelam que a conduta violenta está dis-
seminada por toda a sociedade. Estamos mais perto dela do que gostaríamos e ela é mais 
extensiva do que imaginamos. Em função dessas características intensivas e extensivas da 
violência, sua desarticulação somente poderá ser alcançada se sua busca for adotada como 
um dever social de todos, em uma rede de proteção integral.” (FALEIROS, Vicente de Paula; 
FALEIROS, Eva Silveira. Escola que protege: enfrentando a violência contra crianças e 
adolescentes. Brasília: Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do 
Ministério da Educação (Secad/MEC), Organização das Nações Unidas para a Educação, 
a Ciência e a Cultura (Unesco), 2008. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/secad/
arquivos/pdf/escqprote_eletronico.pdf>)
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No ponto, valho-me, por fim, da lição de Maria Berenice Dias, Ma-
rianna de Almeida Chaves Pereira Lima e Filipe de Campos Gar Belotto:

“NOTA TÉCNICA SOBRE USO DO NOME SOCIAL EM ESCOLAS E UNIVER-
SIDADES

Ementa: A controvérsia diz sobre a possibilidade de os alunos menores de idade utili-
zarem o nome social, sem haver a necessidade de autorização dos pais ou responsáveis. A 
Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, no exercício de suas atribuições institucionais, à unanimidade, deliberou pela 
expedição da presente nota técnica, por solicitação da Comissão de Diversidade Sexual e 
Enfrentamento à Homofobia da OAB – BA, em face da audiência pública convocada pelo 
Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia sobre a resolução que obriga escolas 
públicas e particulares, bem como universidades estaduais, à utilização do nome social de 
seus discentes nos documentos internos. Engessar uma pessoa em condição não equivalente a 
sua identidade de gênero é deslocar-se na contramão da genuína ideia de justiça, deixando de 
oferecer a todos o que é seu por direito, limitando suas realizações e a busca da felicidade. 1

A aversão da sociedade à pluralidade de expressões de gênero e da sexualidade atinge 
muito mais as pessoas trans.2 Desse grupo, por terem maior visibilidade, as travestis 
são mais rechaçadas pela família. São expulsas de seus lares e lançadas literalmente 
à sarjeta. Também são alvo mais fácil do bullying escolar e mais difíceis de serem 
absorvidas no mercado de trabalho. Não por acaso, acabam sendo sempre ligadas à 
prostituição. Além das travestis, no mesmo ‘guarda-chuva’ de transidentidades estão 
transexuais e intersexuais.3

Nesse cenário, a adoção de políticas públicas educacionais pode melhorar o ambiente 
social para estudantes, contemplando em especial as pessoas trans.4 A fim de evitar que 
o ambiente educacional se torne mais um reduto de preconceito e fobia às identidades de 
gênero dessa população infantojuvenil, uma das medidas para reduzir as altas taxas de 
êxodo escolar é a possibilidade de adoção do uso do nome social. Porém, para a adoção do 
nome social nos registros escolares, não há a necessidade de prévia autorização dos pais ou 
responsáveis, até porque, usualmente, eles são os que primeiro rechaçam essa condição do 
filho. Tal direito tem amplo respaldo no art. 227 da Constituição Federal,5 bem como em 

1  Nesse sentido, consultar SANCHES, Patricia Corrêa. Mudança de nome e da identidade de gênero. 
In: DIAS, Maria Berenice (coord.). Diversidade sexual e direito homoafetivo. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011. p. 425-444. p. 440.
2  A escolha do termo “pessoa trans” justiça-se por ser este o mais bem aceito, na atualidade, pelos 
pesquisadores de gênero e sexualidade, incluindo todos aqueles cuja expressão de gênero esteja de algum 
modo em trânsito ou diverso do sexo anatômico.
3  De acordo com a Associação Brasileira de Homens Trans (ABHT), drag queens e drag kings não fazem 
parte das transidentidades.
4  No mesmo sentido, veja BLACK, Whitney W.; FEDEWA, Alicia L.; GONZALEZ, Kirsten A. Effects 
of “safe school” programs and policies on the social climate for sexual-minority youth: a review of the 
literature. Journal of LGBT Youth, Nova York, v. 9, n. 4, p. 321-339, out. 2012. p. 321-322.
5  CF, art. 227: “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
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vários dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que buscam dar efetividade 
aos princípio da proteção integral.6

É indispensável trazer também os Princípios de Yogyakarta – carta de princípios sobre 
a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual 
e à identidade de gênero –, que impõem ao Estado (Princípio 16):

‘Adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean 
necesarias a fin de garantizar el acceso a la educación en igualdad de condiciones y el trato 
igualitario de estudiantes, personal y docentes dentro del sistema educativo, sin discrimi-
nación por motivos de orientación sexual o identidad de género.’

Diante de tais regras, cujo rol não é taxativo, tendo em vista a existência de diversos outros 
dispositivos nacionais e internacionais, dos quais o Brasil é signatário, é possível fundamentar, 
com robusta certeza, a possibilidade do uso do nome social nos registros escolares e universi-
tários, independentemente da anuência dos pais. Afinal, é dever do Estado assegurar tanto o 
respeito à identidade de gênero como o livre desenvolvimento da personalidade das crianças 
e dos adolescentes trans, garantindo-lhes acesso à educação, sem discriminação.

E mais. Quando falha a família no seu dever de respeitar a liberdade e a dignidade de 
seus integrantes, cabe ao poder público avocar esse múnus e fazer valer os ditames consti-
tucionais, em especial o princípio máximo do melhor interesse da criança e do adolescente, 
mesmo que contra a vontade dos genitores ou responsáveis. Nem se pode alegar que a dis-
pensa de consentimento violaria o poder familiar. O art. 1.634 do Código Civil atribui aos 
pais, quanto à pessoa dos filhos menores: Inc. I – dirigir-lhes a criação e a educação. Ora, 
se os pais repudiam a natureza sexual de seus filhos, de modo que isso lhes crie óbices ou 
constrangimentos na instituição de ensino que frequentem, por consequência estão falhando 
no cumprimento de um dos elementos mais importantes do conteúdo do poder familiar.

Ainda assim, se a necessidade de consentimento fosse vislumbrada como um direito dos 
pais de vigilância, oriundo do poder familiar, estar-se-ia diante de um clássico exemplo de 
colisão entre direitos e deveres fundamentais dos pais e dos filhos. Ter-se-ia um conflito entre 
o dever de vigilância versus a intimidade e a liberdade da prole. A intimidade, acompanha-
da da vida privada, materializa-se em um espaço pessoal, onde não se comporta qualquer 

6  ECA, art. 3º: “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 
espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.
ECA, art. 4º: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, 
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária”.
ECA, art. 5º: “Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, 
aos seus direitos fundamentais”.
ECA, art. 15: “A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas 
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos 
na Constituição e nas leis”.
ECA, art. 17: “O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 
criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, 
ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais”.
ECA, art. 18: “É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de 
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.
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interferência externa. E também é sinônimo de autonomia, ou seja, a possibilidade de cada 
um viver a própria vida, da forma como desejar ou lhe for conveniente.7

Além disso, a supressão da liberdade de utilizar o nome social não estaria de acordo com 
o melhor interesse da criança assegurada, com prioridade absoluta, em sede constitucional. 
Assim, em uma eventual ponderação, deve prevalecer a possibilidade da adoção do nome 
social. Cabe ser tomada como precedente a Resolução CEE/CP nº 5, de 03.04.2009, do 
Conselho Estadual de Educação de Goiás, que determina às escolas do sistema educativo, 
em respeito à cidadania, aos direitos humanos, à diversidade, ao pluralismo, à dignidade 
humana, que incluam o nome social de travestis e transexuais nos registros escolares para 
garantir o acesso, a permanência e o êxito desses cidadãos no processo de escolarização 
e de aprendizagem (art. 1º). O § 2º estabelece que o discente travesti ou transexual deve 
tão somente manifestar, por escrito, seu interesse na utilização do nome social, no ato de 
sua matrícula ou ao longo do ano letivo, sem mencionar qualquer necessidade de prévia 
autorização dos pais ou responsáveis. Esta é a diretriz do Projeto do Estatuto da Diversi-
dade Sexual, elaborado pela OAB, que está colhendo assinaturas para ser apresentado ao 
Congresso Nacional por iniciativa popular.8

O momento atual é de consagração do livre desenvolvimento da personalidade, de pro-
teção absoluta à dignidade humana e de promoção do direito fundamental à felicidade de 
todos, em especial crianças e adolescentes. Só tendo um acesso digno, justo e igualitário a 
mecanismos que proporcionem a adequação da identidade jurídica à física é que as pessoas 
trans poderão gozar do status de igualdade, almejado por todos. Portanto, é absolutamente 
DISPENSÁVEL a autorização dos pais da criança ou do adolescente que deseje utilizar 
o nome social em documentos internos da sua instituição de ensino, bastando apenas que 
expresse de forma irrefutável esse desígnio.

Brasília, 27 de setembro de 2013.
MARIA BERENICE DIAS
Presidenta da Comissão Especial de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB
MARIANNA DE ALMEIDA CHAVES PEREIRA LIMA
Membro-consultor da Comissão Especial de Diversidade Sexual do Conselho Federal 

da OAB
FILIPE DE CAMPOS GAR BELOTTO 
Membro da Comissão Especial de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB” 

(Fonte: <http://www.mprj.mp.br/documents/20184/237640/nota_tecnica_oab_uso_de_
nome_social_nas_escolas.pdf>)

Diante desse quadro, tem-se que o direito dos pais de educar seus 
filhos não configura óbice ao requerimento espontâneo e independente 
de seus filhos perante a escola de que sejam chamados por meio de seu 
nome social, pois o direito dos pais segue resguardado, uma vez que 
nenhuma medida irreversível, como tratamento hormonal ou cirurgia 

7  Como afirma TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2009. p. 204-205.
8  Texto e adesões: <www.estatutodiversidadesexual.com.br>.
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de transição, será realizada sem a concordância dos responsáveis. Sua 
liberdade no exercício do dever de educação dos filhos estará resguar-
dada, sempre que não proibida – como a vedação de utilização de vio-
lência física ou psíquica, abandono, tortura, submissão a tratamentos 
proibidos de tentativa de reorientação sexual, etc.

Assim, não se trata de conflito entre direitos da mesma natureza, 
dotados do mesmo status de proteção constitucional.

A esse respeito, insta referir, primeiramente, que a utilização do 
nome social no ambiente escolar, por si só, é capaz de prevenir a eva-
são escolar e o bullying sem causar quaisquer sequelas posteriores que 
poderiam justificar a intervenção dos pais. Os pais, salvo configuração 
das hipóteses previstas nos artigos 1.635 e 1.638 do Código Civil, per-
manecerão com sua autonomia resguardada para o exercício do poder 
de vigilância sobre os filhos.

Em segundo lugar, há que se atentar ao dever de proteção integral às 
crianças e aos adolescentes, à sua integridade física, psíquica e moral, 
com a preservação de sua identidade e sua personalidade, sua autono-
mia e seus valores – o que abrange o respeito ao nome com o qual o 
menor de fato se identifica, sem ser forçado a utilizar, no âmbito esco-
lar, nome que fere sua identidade.

Em terceiro lugar, impõe-se a proteção do menor contra violência 
psicológica ou física advinda do medo e da intimidação, para o fim 
de forçá-lo a aceitar a intolerância e a discriminação do ambiente 
escolar.

Em quarto lugar, é inadmissível a violação ao direito fundamental à 
igualdade, uma vez que a resistência enfrentada pelo aluno transgênero 
deve, nos termos de todos os dispositivos normativos acima menciona-
dos, ser mitigada por meio de ações assertivas, de responsabilidade da 
família, da escola e da sociedade, para que a discriminação não mais 
leve essas pessoas a terem seu futuro ceifado em razão do preconceito 
de quem deveria zelar pelo seu bom desenvolvimento.

3.6. Direito fundamental à dignidade da pessoa humana. Precedentes. 
Direito comparado

Relevante, também, para melhor elucidação da questão é o cotejo 
dos vários precedentes em que, de forma semelhante à hipótese dos au-
tos, foi submetida ao Judiciário matéria afeita ao combate à discrimina-
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ção por motivo de gênero, que contribuem para o avanço na efetividade 
dos direitos protegidos constitucionalmente.

Também neste tópico valho-me das razões elencadas no parecer de 
lavra do procurador regional da República:

“Em acórdão paradigmático, a 4ª Turma do STJ recentemente decidiu que transexual tem 
direito a alterar registro civil mesmo sem cirurgia. O relator, Ministro Luis Felipe Salomão, 
superando preconceitos e estereótipos, destacou:

‘A superação de preconceitos e estereótipos, bem como o exercício da alteridade, isto 
é, a capacidade de se colocar no lugar do outro, notadamente em razão do contexto social 
atual: uma sociedade que adota um sistema binário de gênero, dividindo as pessoas entre 
mulheres (feminino) e homens (masculino) – cada qual com um papel social definido e 
dotado de atributos específicos –, e que marginaliza e/ou estigmatiza os indivíduos fora do 
padrão heteronormativo.’

Matéria similar tramita no STF na ADI 4.275, ajuizada pela Procuradoria-Geral da 
República, cujo objeto é dar interpretação ao art. 58 da Lei 6.015/73 conforme a Constitui-
ção, de modo a reconhecer aos transexuais que assim o desejarem, independentemente da 
cirurgia de transgenitalização, o direito à substituição de prenome e sexo no registro civil 
(independentemente de realização de cirurgia).

Da mesma forma, o direito de o transexual ser tratado socialmente de forma condizente 
com sua identidade sexual é tema com repercussão geral reconhecida pelo STF em dois 
recursos extraordinários (670.422 e 854.779), ambos pendentes de julgamento. No pri-
meiro, há o pleito de reconhecimento do direito à utilização de banheiro público segundo 
identificação de gênero, e, no segundo, o de alteração de registro civil, independentemente 
de realização de cirurgia para troca de sexo.

No RE 670.422, o relator, Ministro Dias Toffoli, recentemente se manifestou nos autos 
no sentido de que a liberdade do indivíduo não pode ser restringida sem que haja uma 
justificativa prevista na Constituição, e que qualquer tratamento jurídico discriminatório 
sem justificativa constitucional razoável e proporcional importaria limitação à liberdade do 
indivíduo e ao reconhecimento de seus direitos como cidadão. Destacou, ainda, que ‘não 
há como se manter um nome em descompasso com a identidade sexual reconhecida pela 
pessoa, que é aquela que efetivamente gera a interlocução do indivíduo com sua família, 
com a sociedade, tanto nos espaços privados, quanto nos espaços públicos’. Na mesma 
linha, o Ministro Barroso, para quem condicionar a mudança no registro à cirurgia repre-
sentaria adotar a inadequada visão de que a vivência da identidade de gênero se resumiria 
à genitália – o que certamente afrontaria a máxima de superação do preconceito (finalidade 
traçada no próprio preâmbulo da CRFB).”

Colaciono a ementa do citado precedente do STJ de relatoria do Min. 
Luis Felipe Salomão:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE NAS-
CIMENTO PARA A TROCA DE PRENOME E DO SEXO (GÊNERO) MASCULINO 
PARA O FEMININO. PESSOA TRANSEXUAL. DESNECESSIDADE DE CIRURGIA 
DE TRANSGENITALIZAÇÃO.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 263

1. À luz do disposto nos artigos 55, 57 e 58 da Lei 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), 
infere-se que o princípio da imutabilidade do nome, conquanto de ordem pública, pode 
ser mitigado quando sobressair o interesse individual ou o benefício social da alteração, 
o que reclama, em todo caso, autorização judicial, devidamente motivada, após audiência 
do Ministério Público.

2. Nessa perspectiva, observada a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, 
admite-se a mudança do nome ensejador de situação vexatória ou degradação social ao 
indivíduo, como ocorre com aqueles cujos prenomes são notoriamente enquadrados como 
pertencentes ao gênero masculino ou ao gênero feminino, mas que possuem aparência 
física e fenótipo comportamental em total desconformidade com o disposto no ato registral.

3. Contudo, em se tratando de pessoas transexuais, a mera alteração do prenome não 
alcança o escopo protetivo encartado na norma jurídica infralegal, além de descurar da 
imperiosa exigência de concretização do princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana, que traduz a máxima antiutilitarista segundo a qual cada ser humano deve ser 
compreendido como um fim em si mesmo, e não como um meio para a realização de fina-
lidades alheias ou de metas coletivas.

4. Isso porque, se a mudança do prenome configura alteração de gênero (masculino 
para feminino ou vice-versa), a manutenção do sexo constante no registro civil preservará 
a incongruência entre os dados assentados e a identidade de gênero da pessoa, a qual con-
tinuará suscetível a toda sorte de constrangimentos na vida civil, configurando-se flagrante 
atentado a direito existencial inerente à personalidade.

5. Assim, a segurança jurídica pretendida com a individualização da pessoa perante 
a família e a sociedade – ratio essendi do registro público, norteado pelos princípios da 
publicidade e da veracidade registral – deve ser compatibilizada com o princípio funda-
mental da dignidade da pessoa humana, que constitui vetor interpretativo de toda a ordem 
jurídico-constitucional.

6. Nessa compreensão, o STJ, ao apreciar casos de transexuais submetidos a cirurgias 
de transgenitalização, já vinha permitindo a alteração do nome e do sexo/gênero no regis-
tro civil (REsp 1.008.398/SP, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
15.10.2009, DJe 18.11.2009; e REsp 737.993/MG, rel. Ministro João Otávio de Noronha, 
Quarta Turma, julgado em 10.11.2009, DJe 18.12.2009).

7. A citada jurisprudência deve evoluir para alcançar também os transexuais não opera-
dos, conferindo-se, assim, a máxima efetividade ao princípio constitucional da promoção da 
dignidade da pessoa humana, cláusula geral de tutela dos direitos existenciais inerentes à 
personalidade, a qual, hodiernamente, é concebida como valor fundamental do ordenamento 
jurídico, o que implica o dever inarredável de respeito às diferenças.

8. Tal valor (e princípio normativo) supremo envolve um complexo de direitos e deveres 
fundamentais de todas as dimensões que protegem o indivíduo de qualquer tratamento 
degradante ou desumano, garantindo-lhe condições existenciais mínimas para uma vida 
digna e preservando-lhe a individualidade e a autonomia contra qualquer tipo de interfe-
rência estatal ou de terceiros (eficácias vertical e horizontal dos direitos fundamentais).

9. Sob essa ótica, devem ser resguardados os direitos fundamentais das pessoas tran-
sexuais não operadas à identidade (tratamento social de acordo com sua identidade de 
gênero), à liberdade de desenvolvimento e de expressão da personalidade humana (sem 
indevida intromissão estatal), ao reconhecimento perante a lei (independentemente da 
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realização de procedimentos médicos), à intimidade e à privacidade (proteção das esco-
lhas de vida), à igualdade e à não discriminação (eliminação de desigualdades fáticas 
que venham a colocá-los em situação de inferioridade), à saúde (garantia do bem-estar 
biopsicofísico) e à felicidade (bem-estar geral).

10. Consequentemente, à luz dos direitos fundamentais corolários do princípio funda-
mental da dignidade da pessoa humana, infere-se que o direito dos transexuais à retificação 
do sexo no registro civil não pode ficar condicionado à exigência de realização da cirurgia 
de transgenitalização, para muitos inatingível do ponto de vista financeiro (como parece 
ser o caso em exame) ou mesmo inviável do ponto de vista médico.

11. Ademais, o chamado sexo jurídico (aquele constante no registro civil de nascimento, 
atribuído, na primeira infância, com base no aspecto morfológico, gonádico ou cromossômi-
co) não pode olvidar o aspecto psicossocial defluente da identidade de gênero autodefinido 
por cada indivíduo, o qual, tendo em vista a ratio essendi dos registros públicos, é o critério 
que deve, na hipótese, reger as relações do indivíduo perante a sociedade.

12. Exegese contrária revela-se incoerente diante da consagração jurisprudencial do 
direito de retificação do sexo registral conferido aos transexuais operados, que, nada 
obstante, continuam vinculados ao sexo biológico/cromossômico repudiado. Ou seja, 
independentemente da realidade biológica, o registro civil deve retratar a identidade de 
gênero psicossocial da pessoa transexual, de quem não se pode exigir a cirurgia de trans-
genitalização para o gozo de um direito.

13. Recurso especial provido a fim de julgar integralmente procedente a pretensão 
deduzida na inicial, autorizando a retificação do registro civil da autora, no qual deve ser 
averbado, além do prenome indicado, o sexo/gênero feminino, assinalada a existência de 
determinação judicial, sem menção à razão ou ao conteúdo das alterações procedidas, res-
guardando-se a publicidade dos registros e a intimidade da autora.” (REsp 1.626.739/RS, 
rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 09.05.2017, DJe 01.08.2017)

Ademais, a efetividade dos valores aqui submetidos já foi objeto 
de confirmação pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento 
da ADPF nº 132, decidindo em prol de “um mais eficiente combate à 
renitência patriarcal dos costumes brasileiros”, afirmando que o “pre-
conceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal”, colide 
“frontalmente com o objetivo constitucional de ‘promover o bem de to-
dos’”. Reconheceu o “direito à preferência sexual como direta emana-
ção do princípio da ‘dignidade da pessoa humana’: direito à autoestima 
no mais elevado ponto da consciência do indivíduo” e como “direito 
à busca da felicidade”. Sustentou, ainda, a “caminhada na direção do 
pluralismo como categoria sociopolítico-cultural” e afirmou a “compe-
tência do Supremo Tribunal Federal para manter, interpretativamente, o 
Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, o que 
passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual das 
pessoas”. Confira-se a íntegra da ementa do referido acórdão:
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“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). 
PERDA PARCIAL DE OBJETO. RECEBIMENTO, NA PARTE REMANESCENTE, 
COMO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. UNIÃO HOMOAFETIVA 
E SEU RECONHECIMENTO COMO INSTITUTO JURÍDICO. CONVERGÊNCIA DE 
OBJETOS ENTRE AÇÕES DE NATUREZA ABSTRATA. JULGAMENTO CONJUNTO. 
Encampação dos fundamentos da ADPF nº 132-RJ pela ADI nº 4.277-DF, com a finalidade 
de conferir ‘interpretação conforme à Constituição’ ao art. 1.723 do Código Civil. Atendi-
mento das condições da ação. 2. PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO DAS PESSOAS 
EM RAZÃO DO SEXO, SEJA NO PLANO DA DICOTOMIA HOMEM/MULHER (GÊ-
NERO), SEJA NO PLANO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DE CADA QUAL DELES. A 
PROIBIÇÃO DO PRECONCEITO COMO CAPÍTULO DO CONSTITUCIONALISMO 
FRATERNAL. HOMENAGEM AO PLURALISMO COMO VALOR SOCIOPOLÍTICO-
CULTURAL. LIBERDADE PARA DISPOR DA PRÓPRIA SEXUALIDADE, INSERIDA 
NA CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO, EXPRESSÃO 
QUE É DA AUTONOMIA DE VONTADE. DIREITO À INTIMIDADE E À VIDA 
PRIVADA. CLÁUSULA PÉTREA. O sexo das pessoas, salvo disposição constitucional 
expressa ou implícita em sentido contrário, não se presta como fator de desigualação ju-
rídica. Proibição de preconceito, à luz do inciso IV do art. 3º da Constituição Federal, por 
colidir frontalmente com o objetivo constitucional de ‘promover o bem de todos’. Silêncio 
normativo da Carta Magna a respeito do concreto uso do sexo dos indivíduos como saque 
da kelseniana ‘norma geral negativa’, segundo a qual ‘o que não estiver juridicamente 
proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido’. Reconhecimento do direito à pre-
ferência sexual como direta emanação do princípio da ‘dignidade da pessoa humana’: 
direito à autoestima no mais elevado ponto da consciência do indivíduo. Direito à busca 
da felicidade. Salto normativo da proibição do preconceito para a proclamação do direito 
à liberdade sexual. O concreto uso da sexualidade faz parte da autonomia da vontade das 
pessoas naturais. Empírico uso da sexualidade nos planos da intimidade e da privacidade 
constitucionalmente tuteladas. Autonomia da vontade. Cláusula pétrea. 3. TRATAMENTO 
CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO EMPRESTA AO SUBSTANTIVO ‘FAMÍLIA’ NE-
NHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍ-
LIA COMO CATEGORIA SOCIOCULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL. DIREITO 
SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO REDUCIONISTA. 
O caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase 
constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado 
de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se 
integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, 
ao utilizar-se da expressão ‘família’, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem 
a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição 
privada que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a 
sociedade civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus 
institucional de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa 
por ‘intimidade e vida privada’ (inciso X do art. 5º). Isonomia entre casais heteroafetivos e 
pares homoafetivos que somente ganha plenitude de sentido se desembocar no igual direito 
subjetivo à formação de uma autonomizada família. Família como figura central ou conti-
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nente, de que tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não reducionista do 
conceito de família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento 
civil. Avanço da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção 
do pluralismo como categoria sociopolítico-cultural. Competência do Supremo Tribunal 
Federal para manter, interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atri-
buto da coerência, o que passa pela eliminação de preconceito quanto à orientação sexual 
das pessoas. 4. UNIÃO ESTÁVEL. NORMAÇÃO CONSTITUCIONAL REFERIDA A 
HOMEM E MULHER, MAS APENAS PARA ESPECIAL PROTEÇÃO DESTA ÚLTI-
MA. FOCADO PROPÓSITO CONSTITUCIONAL DE ESTABELECER RELAÇÕES 
JURÍDICAS HORIZONTAIS OU SEM HIERARQUIA ENTRE AS DUAS TIPOLOGIAS 
DO GÊNERO HUMANO. IDENTIDADE CONSTITUCIONAL DOS CONCEITOS DE 
‘ENTIDADE FAMILIAR’ E ‘FAMÍLIA’. A referência constitucional à dualidade básica 
homem/mulher, no § 3º do seu art. 226, deve-se ao centrado intuito de não se perder a menor 
oportunidade para favorecer relações jurídicas horizontais ou sem hierarquia no âmbito 
das sociedades domésticas. Reforço normativo a um mais eficiente combate à renitência 
patriarcal dos costumes brasileiros. Impossibilidade de uso da letra da Constituição para 
ressuscitar o art. 175 da Carta de 1967/1969. Não há como fazer rolar a cabeça do art. 226 
no patíbulo do seu parágrafo terceiro. Dispositivo que, ao utilizar a terminologia ‘entidade 
familiar’, não pretendeu diferenciá-la da ‘família’. Inexistência de hierarquia ou diferença de 
qualidade jurídica entre as duas formas de constituição de um novo e autonomizado núcleo 
doméstico. Emprego do fraseado ‘entidade familiar’ como sinônimo perfeito de família. A 
Constituição não interdita a formação de família por pessoas do mesmo sexo. Consagração 
do juízo de que não se proíbe nada a ninguém senão em face de um direito ou de proteção 
de um legítimo interesse de outrem, ou de toda a sociedade, o que não se dá na hipótese 
sub judice. Inexistência do direito dos indivíduos heteroafetivos à sua não equiparação 
jurídica com os indivíduos homoafetivos. Aplicabilidade do § 2º do art. 5º da Constitui-
ção Federal, a evidenciar que outros direitos e garantias, não expressamente listados na 
Constituição, emergem ‘do regime e dos princípios por ela adotados’, verbis: ‘Os direitos 
e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa 
do Brasil seja parte’. 5. DIVERGÊNCIAS LATERAIS QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO 
DO ACÓRDÃO. Anotação de que os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes 
e Cezar Peluso convergiram no particular entendimento da impossibilidade de ortodoxo 
enquadramento da união homoafetiva nas espécies de família constitucionalmente estabe-
lecidas. Sem embargo, reconheceram a união entre parceiros do mesmo sexo como uma 
nova forma de entidade familiar. Matéria aberta à conformação legislativa, sem prejuízo 
do reconhecimento da imediata autoaplicabilidade da Constituição. 6. INTERPRETAÇÃO 
DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL EM CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL (TÉCNICA DA ‘INTERPRETAÇÃO CONFORME’). RECONHECIMENTO 
DA UNIÃO HOMOAFETIVA COMO FAMÍLIA. PROCEDÊNCIA DAS AÇÕES. Ante a 
possibilidade de interpretação em sentido preconceituoso ou discriminatório do art. 1.723 
do Código Civil, não resolúvel à luz dele próprio, faz-se necessária a utilização da técnica 
de ‘interpretação conforme à Constituição’. Isso para excluir do dispositivo em causa 
qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradoura 
entre pessoas do mesmo sexo como família. Reconhecimento que é de ser feito segundo 
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as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva.” (ADPF 
132, Ayres Britto, STF)

No mesmo sentido:
“União Civil entre pessoas do mesmo sexo – Alta relevância social e jurídico-consti-

tucional da questão pertinente às uniões homoafetivas – Legitimidade constitucional do 
reconhecimento e da qualificação da união estável homoafetiva como entidade familiar: 
posição consagrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADPF 132/RJ e ADI 
4.277/DF) – O afeto tem valor jurídico impregnado de natureza constitucional: a valori-
zação desse novo paradigma como núcleo conformador do conceito de família – O direito 
à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional implícito e expressão de uma 
ideia-força que deriva do princípio da essencial dignidade da pessoa humana – Alguns 
precedentes do Supremo Tribunal Federal e da Suprema Corte americana sobre o direito 
fundamental à busca pela felicidade – Princípios de Yogyakarta (2006): direito de qualquer 
pessoa de constituir família, independentemente de sua orientação sexual ou identidade de 
gênero – Direito do companheiro, na união estável homoafetiva, à percepção do benefício 
da pensão por morte de seu parceiro, desde que observados os requisitos do art. 1.723 do 
Código Civil – O art. 226, § 3º, da Lei Fundamental constitui típica norma de inclusão – A 
função contramajoritária do Supremo Tribunal Federal no Estado Democrático de Direito – A 
proteção das minorias analisada na perspectiva de uma concepção material de democracia 
constitucional – O dever constitucional do Estado de impedir (e, até mesmo, de punir) 
‘qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais’ (CF, art. 5º, 
XLI) – A força normativa dos princípios constitucionais e o fortalecimento da jurisdição 
constitucional: elementos que compõem o marco doutrinário que confere suporte teórico 
ao neoconstitucionalismo – Recurso de agravo improvido. Ninguém pode ser privado de 
seus direitos em razão de sua orientação sexual. Ninguém, absolutamente ninguém pode 
ser privado de direitos nem sofrer quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua 
orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito de receber a igual proteção 
tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República, 
mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, 
que fomente a intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de 
sua orientação sexual. Reconhecimento e qualificação da união homoafetiva como entidade 
familiar. – O Supremo Tribunal Federal – apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva 
e invocando princípios essenciais (como os da dignidade da pessoa humana, da liberdade, 
da autodeterminação, da igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação e da 
busca da felicidade) – reconhece assistir a qualquer pessoa o direito fundamental à orientação 
sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena legitimidade ético-jurídica da união 
homoafetiva como entidade familiar, atribuindo-lhe, em consequência, verdadeiro estatuto 
de cidadania, em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros homossexuais, 
relevantes consequências no plano do Direito, notadamente no campo previdenciário, e, 
também, na esfera das relações sociais e familiares. – A extensão às uniões homoafetivas 
do mesmo regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto justi-
fica-se e legitima-se pela direta incidência, dentre outros, dos princípios constitucionais da 
igualdade, da liberdade, da dignidade, da segurança jurídica e do postulado constitucional 
implícito que consagra o direito à busca da felicidade, os quais configuram, em uma es-
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trita dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da própria Constituição da 
República (art. 1º, III, e art. 3º, IV), fundamentos autônomos e suficientes aptos a conferir 
suporte legitimador à qualificação das conjugalidades entre pessoas do mesmo sexo como 
espécie do gênero entidade familiar. – Toda pessoa tem o direito fundamental de constituir 
família, independentemente de sua orientação sexual ou de identidade de gênero. A família 
resultante da união homoafetiva não pode sofrer discriminação, cabendo-lhe os mesmos 
direitos, prerrogativas, benefícios e obrigações que se mostrem acessíveis a parceiros de 
sexo distinto que integrem uniões heteroafetivas. [...]” (Supremo Tribunal Federal – Se-
gunda Turma, RE 477.554 AgR, relator Ministro Celso de Mello, julgado em 16.08.2011, 
publicado no DJe-164, divulgado em 25.08.2011, publicado em 26.08.2011)

Também neste Regional já houve provimento judicial reconhecendo 
que a ofensa aos direitos fundamentais de liberdade, livre desenvolvi-
mento da personalidade, privacidade e dignidade humana configura dis-
criminação proibida constitucionalmente. Na ocasião, foi provida apela-
ção para julgar procedente a Ação Civil Pública nº 2001.71.00.026279-
9/RS, de forma a determinar a inclusão, na tabela de procedimentos 
remunerados pelo Sistema Único de Saúde (Tabela SIH-SUS), de todos 
os procedimentos médicos necessários para garantir a cirurgia de trans-
genitalização do tipo neocolpovulvoplastia, neofaloplastia e/ou proce-
dimentos complementares sobre gônadas e caracteres sexuais secundá-
rios, conforme os critérios estabelecidos na Resolução nº 1.652/2002 do 
Conselho Federal de Medicina. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. TRANSEXUALISMO. INCLUSÃO NA TABELA 
SIH-SUS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE TRANSGENITALIZAÇÃO. PRINCÍPIO 
DA IGUALDADE E PROIBIÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE SEXO. 
DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE GÊNERO. DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 
LIBERDADE, LIVRE DESENVOLVIMENTO DA PERSONALIDADE, PRIVACIDADE 
E RESPEITO À DIGNIDADE HUMANA. DIREITO À SAÚDE. FORÇA NORMATIVA 
DA CONSTITUIÇÃO. 1 – A exclusão da lista de procedimentos médicos custeados pelo 
Sistema Único de Saúde das cirurgias de transgenitalização e dos procedimentos comple-
mentares, em desfavor de transexuais, configura discriminação proibida constitucionalmente, 
além de ofender os direitos fundamentais de liberdade, livre desenvolvimento da persona-
lidade, privacidade, proteção à dignidade humana e saúde. 2 – A proibição constitucional 
de discriminação por motivo de sexo protege heterossexuais, homossexuais, transexuais e 
travestis, sempre que a sexualidade seja o fator decisivo para a imposição de tratamentos 
desfavoráveis. 3 – A proibição de discriminação por motivo de sexo compreende, além da 
proteção contra tratamentos desfavoráveis fundados na distinção biológica entre homens 
e mulheres, proteção diante de tratamentos desfavoráveis decorrentes do gênero, relativos 
ao papel social, à imagem e às percepções culturais que se referem à masculinidade e 
à feminilidade. 4 – O princípio da igualdade impõe a adoção de mesmo tratamento aos 
destinatários das medidas estatais, a menos que razões suficientes exijam diversidade de 
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tratamento, recaindo o ônus argumentativo sobre o cabimento da diferenciação. Não há 
justificativa para tratamento desfavorável a transexuais quanto ao custeio pelo SUS das 
cirurgias de neocolpovulvoplastia e neofaloplastia, pois (a) se trata de prestações de saúde 
adequadas e necessárias para o tratamento médico do transexualismo e (b) não se pode 
justificar uma discriminação sexual (contra transexuais masculinos) com a invocação de 
outra discriminação sexual (contra transexuais femininos). 5 – O direito fundamental de 
liberdade, diretamente relacionado com os direitos fundamentais ao livre desenvolvimento 
da personalidade e de privacidade, concebendo os indivíduos como sujeitos de direito em vez 
de objetos de regulação alheia, protege a sexualidade como esfera da vida individual livre 
da interferência de terceiros, afastando imposições indevidas sobre transexuais, mulheres, 
homossexuais e travestis. 6 – A norma de direito fundamental que consagra a proteção à 
dignidade humana requer a consideração do ser humano como um fim em si mesmo, em 
vez de meio para a realização de fins e de valores que lhe são externos e impostos por 
terceiros; são inconstitucionais, portanto, visões de mundo heterônomas, que imponham 
aos transexuais limites e restrições indevidas, com repercussão no acesso a procedimentos 
médicos. 7 – A força normativa da Constituição, enquanto princípio de interpretação, requer 
que a concretização dos direitos fundamentais empreste a maior força normativa possível 
a todos os direitos simultaneamente, pelo que a compreensão do direito à saúde deve ser 
informada pelo conteúdo dos diversos direitos fundamentais relevantes para o caso. 8 – O 
direito à saúde é direito fundamental, dotado de eficácia e aplicabilidade imediatas, apto a 
produzir direitos e deveres nas relações dos poderes públicos entre si e diante dos cidadãos, 
superada a noção de norma meramente programática, sob pena de esvaziamento do caráter 
normativo da Constituição. 9 – A doutrina e a jurisprudência constitucionais contemporâ-
neas admitem a eficácia direta da norma constitucional que assegura o direito à saúde, ao 
menos quando as prestações são de grande importância para seus titulares e inexiste risco 
de dano financeiro grave, o que inclui o direito à assistência médica vital, que prevalece, 
em princípio, inclusive quando ponderado em face de outros princípios e bens jurídicos. 
10 – A inclusão dos procedimentos médicos relativos ao transexualismo dentre aqueles 
previstos na Tabela SIH-SUS configura correção judicial diante de discriminação lesiva aos 
direitos fundamentais de transexuais, uma vez que tais prestações já estão contempladas 
pelo sistema público de saúde. 11 – Hipótese que configura proteção de direito fundamen-
tal à saúde derivado, uma vez que a atuação judicial elimina discriminação indevida que 
impede o acesso igualitário ao serviço público. 12 – As cirurgias de transgenitalização não 
configuram ilícito penal, cuidando-se de típicas prestações de saúde, sem caráter mutilador. 
13 – As cirurgias de transgenitalização recomendadas para o tratamento do transexualis-
mo não são procedimentos de caráter experimental, conforme atestam comitês de ética 
em pesquisa médica e manifestam resoluções do Conselho Federal de Medicina. 14 – A 
limitação da reserva do possível não se aplica ao caso, tendo em vista a previsão desses 
procedimentos na Tabela SIH-SUS vigente e o muito reduzido quantitativo de intervenções 
requeridas. 14 – Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região, da Corte Europeia de Justiça, do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, da 
Suprema Corte dos Estados Unidos, da Suprema Corte do Canadá, do Tribunal Constitucional 
da Colômbia, do Tribunal Constitucional Federal alemão e do Tribunal Constitucional de 
Portugal. DIREITO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO FEDERAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
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ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO. 15 – O Ministério Público Federal é parte 
legítima para a propositura de ação civil pública, seja porque o pedido se fundamenta em 
direito transindividual (correção de discriminação em tabela de remuneração de procedi-
mentos médicos do Sistema Único de Saúde), seja porque os direitos dos membros do grupo 
beneficiário têm relevância jurídica, social e institucional. 16 – É cabível a antecipação de 
tutela, no julgamento do mérito de apelação cível, diante da fundamentação definitiva pela 
procedência do pedido e da presença do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, 
dado o grande e intenso sofrimento a que estão submetidos transexuais nos casos em que 
os procedimentos cirúrgicos são necessários, situação que conduz à automutilação e ao 
suicídio. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região. 17 – Conforme precedentes do Supremo Tribunal 
Federal e deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, é possível a atribuição de eficácia 
nacional à decisão proferida em ação civil pública, não se aplicando a limitação do artigo 16 
da Lei nº 7.347/85 (redação da Lei nº 9.494/97), em virtude da natureza do direito pleiteado 
e das graves consequências da restrição espacial para outros bens jurídicos constitucionais. 
18 – Apelo provido, com julgamento de procedência do pedido e imposição de multa diária, 
acaso descumprido o provimento judicial pela Administração Pública.” (TRF4, Apelação 
Cível nº 2001.71.00.026279-9, 3ª Turma, Juiz Federal Roger Raupp Rios, por unanimidade, 
D.E. 22.08.2007, publicação em 23.08.2007)

Cito, por oportunos, alguns trechos do voto condutor do julgado, de 
autoria do e. Des. Federal Roger Raupp Rios:

“Assim fazendo, o juízo de procedência do pedido empresta a maior eficácia possível a 
todos os direitos fundamentais envolvidos, resultando na otimização dos direitos fundamen-
tais da igualdade, da liberdade, da proteção à dignidade humana e da saúde. Se tomássemos 
outro caminho, restringindo a questão a direito à readequação sexual, por intervenção 
cirúrgica, simplesmente para confirmar o binarismo sexual e de gênero tradicionalmente 
vigente, teríamos como resultado o enfraquecimento de todos os direitos fundamentais 
invocados, com a legitimação e a reprodução de uma série de graves violações a direitos 
fundamentais de homens e mulheres heterossexuais, homossexuais, travestis e transexuais.

(...)
Liberdade, livre desenvolvimento da personalidade, respeito à dignidade humana, 

privacidade e transexualidade
O pedido veiculado pelo Ministério Público Federal tem relação direta com o exercí-

cio do direito fundamental de liberdade pelos cidadãos transexuais, envolvendo o direito 
fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade, à privacidade e ao respeito à 
dignidade humana. Cuido desses princípios conjuntamente, uma vez que compartilham 
o valor fundamental da liberdade humana, positivado na ordem constitucional vigente.

A liberdade é, ao lado da igualdade, um dos princípios básicos das declarações de 
direitos humanos e do constitucionalismo clássico, cuja afirmação implica o reconheci-
mento da dignidade de cada ser humano de orientar-se, de modo livre e merecedor de igual 
respeito, inclusive na esfera de sua sexualidade (tentei estruturar estes e outros princípios 
jurídicos em uma abordagem de dogmática constitucional e direitos fundamentais em face 
da sexualidade no capítulo ‘Notas para o desenvolvimento de um direito democrático da 
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sexualidade’, Em defesa dos direitos sexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007). 
Consequência disso é o romper com o tratamento subalterno reservado a mulheres, ho-
mossexuais, travestis, soropositivos para o vírus HIV e, neste caso concreto, transexuais, 
percebidos em uma visão tradicional, autoritária e discriminatória como objetos de regulação 
em vez de sujeitos de direitos.

A sexualidade, por sua vez, é uma esfera da vida individual protegida da interferência 
de terceiros, configurando âmbito protegido pelo direito à privacidade, como repetidamente 
vêm decidindo, há décadas, a Corte Europeia de Direitos Humanos e a Suprema Corte dos 
Estados Unidos (para um escorço histórico e uma análise dogmática dos precedentes mais 
importantes, ver WINTEMUTE, Robert. Sexual orientation and human rights. Oxford: 
Clarendon, 1995).

Por economia e pela excelência dos fundamentos, valho-me, a esta altura, de alguns 
dos muitos bem articulados argumentos desenvolvidos na inicial.

Conforme transcreve e traduz o MPF, o Tribunal Constitucional Federal alemão 
considerou ofensiva da dignidade humana e do livre desenvolvimento da personalidade a 
recusa estatal em permitir a mudança de identificação de sexo nos documentos de pessoas 
submetidas à mudança de sexo: ‘A dignidade humana e o direito constitucional ao livre 
desenvolvimento da personalidade exigem, então, que o sexo civil de alguém seja governado 
pelo sexo com o qual ele está identificado psicológica e fisicamente’ (fl. 31).

No mesmo sentido, noticiou decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que 
considerou violadora do direito à privacidade a recusa de tribunal francês a pedido de 
retificação de certidão de nascimento, para que fosse indicada a mudança de sexo e o novo 
nome feminino de transexual submetida à cirurgia de troca de sexo (fl. 31).

Na linha desses argumentos e precedentes jurisprudenciais, é de se reforçar a relação 
entre o direito de liberdade e a dignidade da pessoa humana.

Para tanto, lanço mão dos argumentos de José Reinaldo de Lima Lopes, cuja lição alerta 
sobre a liberdade (ou autonomia):

‘(...) é uma razão bastante forte para defender o fim das discriminações pelo exercício 
da liberdade sexual, dessa parte da vida que nos liga diretamente a outro ser humano e 
indiretamente a todos os seres humanos. A autonomia tem uma história recente entre nós. 
Não terá mais do que duzentos anos como ideia-força da vida social e da moral pública. 
Essa história recente é ainda mais recente e frágil em sociedades como a brasileira, em 
que não é difícil encontrar os que afirmam que a autonomia e as liberdades civis não são 
as primeiras questões de nossa vida pública. (...) Creio que não há nada de questão menor 
nesse ponto. Nesse ponto, creio que dizer algo nesse sentido, que a liberdade individual, 
inclusive a liberdade sexual, é menor ou pode esperar, significa colocar a pessoa humana 
abaixo de objetivos falsamente mais altos. O argumento é típico dos que não valorizam a 
autonomia e acreditam que alguém está acima do próprio sujeito para determinar-lhe a vida. 
O argumento é encontradiço entre os que têm convicções religiosas (sejam elas religiosas no 
sentido vulgar, sejam elas convicções políticas com o caráter absoluto da verdade típico das 
convicções religiosas). A falsidade disso está em que essa espécie pressupõe muitas vezes 
um todo universal (‘a sociedade’) que existe acima e fora dos sujeitos que o compõem. 
Ora, a noção de autonomia que fundou o constitucionalismo moderno rejeita essa ideia 
normativa. Para o liberalismo, as pessoas não existem para a sociedade, para a família, 
para a tradição, para a religião, para uma outra coisa qualquer. Logo, não se pode, sem boas 
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razões, submeter a autonomia dos sujeitos a fins que eles não escolheram e cuja realização 
não elimina a possibilidade de outros escolherem e realizarem fins diferentes. A liberdade, 
compreendida no limite do respeito simultâneo e compatível com igual liberdade de outrem, 
não é objeto de transação, pois se trata de um fim inerente à própria natureza humana, cuja 
proteção é a razão de um estado de direito constitucional.’ (Liberdade e direitos sexuais: o 
problema a partir da moral moderna. In: RIOS, Roger Raupp (org.). Em defesa dos direitos 
sexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 62-3)

Com efeito, a proteção jurídica que a norma constitucional protetiva da dignidade hu-
mana proporciona é, dentre outros conteúdos, a garantia de que o sujeito será respeitado 
como um fim em si mesmo, em vez de ser concebido como um meio para a realização de 
fins e de valores que lhes são externos e impostos por terceiros. Vale dizer, é levar a sério 
a autonomia individual, que possibilita conduzir-se conforme suas próprias convicções e 
projetos pessoais (respeitados, é claro, direitos de terceiros), livre de imposições externas 
e de condicionamentos decorrentes de visões de mundo alheias. Para o caso, isso implica 
que visões de mundo heterônomas, que objetivem impor aos indivíduos transexuais limites 
e restrições vinculadas a concepções de mundo metafísicas ou políticas, com repercussão 
no acesso aos procedimentos cirúrgicos, estão em desacordo com os direitos fundamentais 
de liberdade e de proteção à dignidade humana.

(...)
A fundamentação ora desenvolvida é de grande relevância para o caso, uma vez que, 

diversamente daquilo que concluiu a sentença, a atuação judicial aqui não é a de ‘legislador 
positivo’, em invasão da competência constitucional do Parlamento ou da Administração. 
Trata-se, ao contrário, de respeitar a eficácia do direito já existente, que é o direito funda-
mental, previsto na ‘Lei das leis’, a Constituição. Cuida-se, desse modo, não de ultrapassagem 
dos limites da atribuição constitucional da jurisdição, mas, ao contrário, de cumprimento da 
mais importante missão de juízes e de tribunais, que é zelar pelos direitos fundamentais.”

Os precedentes acima elencados demonstram a adoção, por parte do 
Judiciário brasileiro, da proteção a direitos humanos adotada a nível 
internacional em casos semelhantes.

Neste tópico, relevante é a menção ao caso paradigmático Goodwin 
v. United Kingdom, submetido a julgamento perante a Corte Europeia 
de Direitos Humanos em 11 de julho de 2002, que bem ilustra as seque-
las causadas quando, apesar de já se ter operado a transição de gênero 
do indivíduo, o Estado e a sociedade negam-lhe o direito de igualdade 
com os demais.

A autora, Christine Goodwin, natural do Reino Unido, mulher tran-
sexual, foi submetida a assédio sexual em seu ambiente de trabalho em 
razão de sua mudança de gênero. Apesar de ter sido reconhecido seu 
direito de adoção do nome social, foi-lhe vedado o direito de casamen-
to, assim como o de recolhimento de previdência social sob as normas 
aplicáveis às mulheres. Com isso, sempre que iniciasse um novo vín-
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culo trabalhista seu empregador descobriria seu passado, resultando em 
humilhação e discriminação. O próprio Estado, naquele caso, apresen-
tou comportamento contraditório, ora concedendo-lhe direitos, ora os 
negando.

Naquele caso, a Corte decidiu que o estresse e a alienação advindos 
da discordância entre a posição assumida na sociedade por uma pes-
soa transexual operada e o status imposto por lei, que recusa o reco-
nhecimento da alteração de gênero, não podem ser considerados uma 
inconveniência menor advinda de uma mera formalidade. A situação 
anômala imposta à pessoa transexual, naquele caso, foi reconhecida 
como geradora de sentimentos de vulnerabilidade, humilhação e an-
siedade.

Levando isso em consideração, a Corte Europeia de Direitos Hu-
manos alcançou a conclusão de que o governo réu não mais estaria 
autorizado a alegar que a matéria estaria contida na sua margem de 
apreciação, salvo a respeito da eleição dos meios mais apropriados para 
alcançar o reconhecimento do direito protegido pela Convenção Eu-
ropeia de Direitos Humanos. Restou consignado, outrossim, que não 
havia fatores significativos de interesse público pesando contra o in-
teresse individual para o fim de obtenção do reconhecimento legal de 
sua alteração de gênero e que houve falha no respeito do direito de vida 
privada da autora.

Ademais, há também um relevante precedente de cidadã brasileira, 
Luiza Melinho, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
por violações a direitos humanos perpetradas pelo Estado brasileiro, 
quais sejam, negativa de cirurgia pelo Sistema Único de Saúde ou em 
instituição privada, mesmo após tentativa de suicídio motivada pela 
inconformidade com o seu sexo de nascimento. A impossibilidade de 
levar a cabo a cirurgia fez com que ela mutilasse suas genitálias em 
2002 (conforme narrado em RIOS, Roger Raupp; RESADORI, Ali-
ce Hertzog; LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo; SCHAFER, Gilberto. O 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos e a discriminação contra 
pessoas LGBTTI: panorama, potencialidade e limites. Direito & Prá-
xis. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rdp/v8n2/2179-8966-r-
dp-8-2-1545.pdf>). O processo ainda não foi submetido a julgamento 
pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
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Por fim, merece ser mencionado o recentíssimo julgamento da ADI 
4.275/DF pelo Supremo Tribunal Federal, ajuizada pela Procuradoria-
Geral da República, com base no artigo 58 da Lei 6.015/1973, o qual 
dispõe que qualquer alteração posterior de nome deve ser motivada e 
aguardar sentença do juízo a que estiver sujeito o registro.

O STF, por maioria, vencidos, em parte, o Ministro Marco Auré-
lio e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Ricar-
do Lewandowski e Gilmar Mendes, julgou procedente a ação para dar 
interpretação conforme a Constituição e o Pacto de São José da Costa 
Rica ao art. 58 da Lei 6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros 
que assim o desejarem, independentemente da cirurgia de transgenita-
lização ou da realização de tratamentos hormonais ou patologizantes, o 
direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. 
Impedido o Ministro Dias Toffoli. Redator para o acórdão o Ministro 
Edson Fachin. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plená-
rio, 01.03.2018.

Constou do voto de lavra do relator, Min. Marco Aurélio:
“A tutela estatal deve levar em conta a complexidade ínsita à psique humana, presente 

a pluralidade dos aspectos genésicos conformadores da consciência. É inaceitável, no Es-
tado Democrático de Direito, inviabilizar a alguém a escolha do caminho a ser percorrido, 
obstando-lhe o protagonismo, pleno e feliz, da própria jornada.

A dignidade da pessoa humana, princípio desprezado em tempos tão estranhos, deve 
prevalecer para assentar-se o direito do ser humano de buscar a integridade e apresentar-se 
à sociedade como de fato se enxerga. Solução diversa apenas reforça o estigma que conduz 
muitos cidadãos transgêneros à depressão, à prostituição e ao suicídio.”

A maior parte dos ministros acompanhou a divergência aberta pelo 
Min. Edson Fachin para que fosse dispensada a prévia autorização ju-
dicial para tanto, uma vez que, se surgir situação que possa caracterizar 
fraude, caberá ao oficial do registro civil a instauração de procedimento 
administrativo de dúvida.

Decidiu o Supremo, assim, que todo cidadão tem direito de escolher 
a forma como deseja ser chamado, por unanimidade, ao reconhecer que 
pessoas trans podem alterar o nome e o sexo no registro civil sem que 
se submetam a cirurgia, prevalecendo por maioria que o interessado na 
troca poderá se dirigir diretamente a um cartório para solicitar a mudan-
ça e não precisará comprovar sua identidade psicossocial, que deverá 
ser atestada por autodeclaração, inclusive sem decisão judicial.
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4. Conclusão. Resolução nº 12/2015 CNCD/LGBT. Cumprimento

A primeira consideração a ser feita a respeito da Resolução nº 
12/2015 CNCD/LGBT, objeto da presente demanda, é que esta não ca-
racteriza norma isolada no ordenamento jurídico pátrio.

Os valores nela consagrados estão presentes, sobretudo, na Consti-
tuição Federal, como o pluralismo, a dignidade humana, a isonomia, a 
vedação à discriminação, dentre outros (em atenção à eficácia horizon-
tal dos direitos fundamentais). Da mesma forma, o Brasil se comprome-
teu, em instrumentos internacionais, à defesa desses valores, inclusive 
no caso específico de combate ao preconceito em relação a lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais – o Pacto Internacional de Di-
reitos Civis e Políticos de 1966, o Pacto Internacional de Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais de 1966, o Protocolo de São Salvador de 
1988 e os Princípios de Yogyakarta de 2006.

Da mesma forma, a nível legal, temos a Lei nº 13.185/15, a Lei nº 
9.394/96 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, os quais instituem 
o dever de proteção integral às crianças e aos adolescentes, à sua inte-
gridade física, psíquica e moral, com a preservação de sua identidade 
e sua personalidade, sua autonomia e seus valores, o dever de educar 
com base na igualdade e no pleno desenvolvimento do aluno e o dever 
de combater os atos de violência física ou psicológica intencionais e 
repetitivos, causando dor e angústia à vítima, chamados de bullying. 
Deriva-se de todas essas normas a obrigatoriedade do combate à violên-
cia sistêmica contra a criança e o adolescente.

Deve-se lembrar, conforme referido em parecer pelo MPF, que a 
maior vítima da aversão da sociedade à pluralidade de expressões de 
gênero e sexualidade é a própria pessoa trans, que muitas vezes é mar-
ginalizada pela própria família, e que o prejuízo suportado pela pessoa 
trans de não poder ser reconhecida como tal perante a sociedade é so-
bejamente superior ao supostamente enfrentado pelos demais membros 
da coletividade em tolerar essa escolha.

Isso porque o “prejuízo” para a escola é ínfimo, se é que existe, em 
aceitar e reconhecer a identidade social de algum aluno, em compara-
ção ao sofrimento por este sofrido em não ter seu nome social e sua 
identidade de gênero respeitados. Não há, portanto, razoabilidade na 
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pretensão da escola, considerando-se o malefício que poderia acarretar 
ao indivíduo excluído.

Importa referir que o próprio MEC, por meio da Portaria nº 33/18, 
homologou o Parecer CNE/CP nº 14/2017 do Conselho Pleno do Con-
selho Nacional de Educação, que define o uso do nome social de tra-
vestis e transexuais nos registros escolares da educação básica do país, 
para alunos maiores de 18 anos, e determinou que alunos menores de 
18 anos podem solicitar o uso do nome social durante a matrícula ou a 
qualquer momento, por meio de seus pais ou representantes legais.

A única diferença, na prática, entre a recomendação contida na Por-
taria nº 33/18 do Ministério da Educação e a presente na Resolução nº 
12/2015, exarada pelo Conselho Nacional de Combate à Discrimina-
ção e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis 
e Transexuais, órgão vinculado ao Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação (CNCD), limita-se à necessidade, ou não, de que a so-
licitação do uso do nome social seja efetuada por meio dos pais ou dos 
representantes legais.

Assim, apesar do conteúdo nitidamente delicado da matéria, não há 
outra conclusão possível ao julgador do que aquela de que se trata, no 
caso, da valoração entre direitos de naturezas diferentes e de níveis di-
versos de proteção constitucional.

Isto é, confere-se maior proteção ao direito da criança e do adoles-
cente a uma existência digna do que ao direito dos responsáveis legais 
de dispor livremente de seus filhos, pois há previsão de suspensão e 
exclusão do poder familiar na hipótese de abuso de poder.

A intolerância vivenciada no âmbito escolar é grave. Aquela sofrida 
no âmbito familiar é calamitosa.

Caso se reputasse aceitável a perpetuação da discriminação siste-
mática no âmbito escolar de estudantes transgênero, ignorar-se-ia o 
conjunto do ordenamento jurídico pátrio, que, por meio de todos os 
seus níveis normativos, desde a Constituição Federal, tratados inter-
nacionais ratificados pelo Brasil, leis e atos normativos, reconhece a 
relevância do tema da discriminação, inclusive a de gênero, e combate 
os atos atentatórios aos direitos fundamentais de dignidade da pessoa 
humana, liberdade, igualdade e busca da felicidade.

Dados os termos em que proposta a Resolução nº 12/2015 do Con-
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selho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos 
de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, enquanto orien-
tação para o melhor cumprimento das diretrizes de direitos humanos 
previstas em normas cogentes – Constituição Federal, art. 5º, Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos (1948), Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos (1966), Pacto Internacional dos Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais (1966), Protocolo de São Salvador (1988), 
Declaração da Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação 
Racial, a Xenofobia e Intolerância Correlata (Durban, 2001) e Princí-
pios de Yogyakarta (Yogyakarta, 2006), Lei nº 9.394/1996 e compro-
missos assumidos pelo Governo Federal no que concerne à implemen-
tação do Programa “Brasil sem Homofobia – Programa de Combate à 
Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção da Cidadania 
Homossexual” (2004), do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 
dos Direitos Humanos de LGBT (2009), do Programa Nacional de Di-
reitos Humanos (PNDH3, 2009) e do Plano Nacional de Políticas para 
as Mulheres (2012) –, trata-se de medida adequada e proporcional a ser 
seguida pelas escolas públicas e particulares, notadamente as represen-
tadas no presente processo pelo sindicato autor.

5. Honorários advocatícios

Com o provimento da remessa necessária, inverte-se a condenação 
ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, que 
ficam a cargo do sindicato autor.

Ademais, em atenção ao disposto no art. 85, § 2º c/c §§ 3º e 11, do 
CPC, majoro a verba honorária em 10% (dez por cento), devendo inci-
dir sobre o valor fixado na sentença, R$ 1.000,00.

6. Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação da União e 
dar provimento à remessa necessária.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler:
Pedi vista para melhor exame.
Com efeito, rigorosamente o sindicato autor não tem interesse pro-
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cessual. O Poder Judiciário não é órgão de consulta, por relevante, atual 
e delicado que seja o tema.

As escolas particulares querem que o Judiciário diga se são ou não 
obrigadas a cumprir as recomendações contidas na Resolução 12/2015 
do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos 
Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. São 
normas baixadas para disciplinar aspectos da documentação escolar. 
Embora o bem lançado voto do e. relator, não parece que se possa ou se 
deva dar trânsito às consultas.

O NCPC não aponta mais três condições da ação, mas o art. 17 prevê 
que a ação depende sim da presença do “interesse” e da “legitimidade”, 
pressupostos processuais que, verificados ausentes, prima facie, impor-
tariam no indeferimento da inicial. A verificação dessa circunstância a 
posteriori leva a idênticas consequências, à extinção do processo sem 
o julgamento do mérito. Sindicatos não têm um direito processual fun-
damental em serem esclarecidos em suas dúvidas sobre a aplicabilidade 
ou não de regramentos que incidem sobre suas atividades. Para isso de-
vem e podem consultar advogados e juristas que existem no mercado.

O extraordinário número de ações que tramitam não recomenda ao 
Judiciário assumir a função consultiva.

Ante o exposto, voto por acolher a preliminar da União. Vencida, 
acompanho o bem lançado voto do e. relator.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 279

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018280



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 281

CORREIÇÃO PARCIAL (TURMA) Nº 5012403-34.2018.4.04.0000/PR

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

Corrigente: S.A.B.P.
Advogados: Dr. Eduardo Sanz de Oliveira e Silva

Dr. Luiz Henrique Merlin
Dra. Renata da Silva Penna
Dr. Thiago Tibinka Neuwert
Dr. Rodrigo Jacob Cavagnari

Corrigido: Juízo Federal da 14ª VF de Curitiba
Interessada: A.K.G.M.

Advogado: Dr. Eduardo de Ávila Martins
Interessado: C.C.

Advogados: Dr. Marden Esper Maués
Dr. Leonardo Natel Carrasco

Interessado: C.D.C.
Advogados: Dr. Henrique Smijtink

Dr. Cássio Quirino Norberto
Interessado: D.G.F.

Advogados: Dr. Adriano Sérgio Nunes Bretas
Dr. André Luis Pontarolli

Dr. Matteus Beresa de Paula Macedo
Interessado: D.R.S.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018282

Advogados: Dr. Mario José Benedetti
Dr. Thiago Pereira Lopes Benedetti

Interessado: E.C.S.
Advogados: Dr. Roberto Brzezinski Neto

Dr. Ricardo Mathias Lamers
Dra. Herminia Geraldina Ferreira de Carvalho

Interessado: F.Z.S.
Advogados: Dr. Rodrigo Castor de Mattos

Dra. Analice Castor de Mattos
Dr. Raphael Ricardo Tissi

Dra. Liana Cassemiro de Oliveira
Dr. Fernando Henrique Luz
Dra. Aline Maciel Ferreira

Interessado: F.E.C.
Advogados: Dr. Alessandro Silverio

Dr. Bruno Augusto Gonçalves Vianna
Dr. Sylvio Lourenço da Silveira Filho

Dr. Lincoln Machado Domingues
Interessados: I.A.P.

J.E.N.G.
Advogados: Dr. Elias Mattar Assad

Dra. Thaise Mattar Assad
Dra. Louise Mattar Assad

Dra. Danielle Vieira Manzini
Interessado: J.N.S.R.

Advogado: Dr. Marcos Milan Gimenez
Interessado: J.M.P.

Advogados: Dr. Fabricio Stadler Grellmann
Dr. Ali Tawfeiq

Dr. Pietro Arnaud Santos da Silva
Interessado: L.C.Z.J.

Advogados: Dr. Omar José Baddauy
Dr. Mathias Vilhena de Andrade Neto

Interessado: M.Z.S.
Advogados: Dr. Rodrigo Castor de Mattos

Dra. Analice Castor de Mattos



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 283

Dr. Raphael Ricardo Tissi
Dra. Liana Cassemiro de Oliveira

Dr. Fernando Henrique Luz
Dra. Aline Maciel Ferreira

Interessada: M.R.N.
Advogados: Dr. Gustavo Sartor de Oliveira

Dr. Eduardo Henrique Knesebeck
Interessado: Ministério Público Federal

Interessada: N.K.P.
Advogados: Dr. Elias Mattar Assad

Dra. Thaise Mattar Assad
Dra. Louise Mattar Assad

Dra. Danielle Vieira Manzini
Interessados: N.A.R.

N.U.S.R.
Advogados: Dr. Marcos Milan Gimenez

Dr. Alexandre Crepaldi
Interessado: N.P.F.

Advogados: Dr. Elias Mattar Assad
Dra. Thaise Mattar Assad
Dra. Louise Mattar Assad

Dra. Danielle Vieira Manzini
Interessado: P.R.S.

Advogados: Dr. Alessandro Silverio
Dr. Bruno Augusto Gonçalves Vianna
Dr. Sylvio Lourenço da Silveira Filho

Dr. Lincoln Machado Domingues
Interessada: Polícia Federal/PR

Interessado: R.M.
Advogados: Dr. Fernando Estevão Deneka

Dra. Renata de Souza Poleti
Dr. Arthuro Alexandro Antoniassi

Dr. Alexandre Salomão
Interessado: T.A.F.

Advogados: Dr. Rogério Nicolau
Dr. Olivier Luiz de Souza Lima Neto



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018284

EMENTA

Processo Penal. Correição parcial. Operação Carne Fraca. Pre-
liminar: não conhecimento de pedido novo deduzido em sustentação 
oral. Acordo de colaboração premiada. Possibilidade, em qualquer 
fase da persecução penal. Precedentes. Reinterrogatório. Possibilida-
de. Artigo 196 do Código de Processo Penal. Juntada de documentos 
novos na fase de diligências complementares. Requisitos de validade 
atendidos, no caso concreto. Desprovimento (improcedência) da cor-
reição.

1. A sustentação oral não é o momento adequado à introdução de 
pedido inédito, à exceção de matérias em relação às quais não haja pre-
clusão, como, por exemplo, questões de ordem pública ou outras con-
trovérsias cognoscíveis, inclusive, de ofício.

2. As decisões proferidas pelo juízo requerido não incidiram em er-
ror in procedendo nem em inversão tumultuária dos atos e das fórmu-
las legais, atendendo integralmente às disposições trazidas pela norma 
processual penal.

3. A Lei 12.850/2013, em seu artigo 3º, prevê a possibilidade, em 
qualquer fase da persecução penal, de obterem-se provas por meio da 
colaboração premiada, não havendo, portanto, marco temporal deter-
minado para que seja firmado um acordo de colaboração em primeiro 
grau.

4. A lei penal adjetiva autoriza, a qualquer tempo, o juiz a proceder a 
novo interrogatório do réu, de ofício ou mediante requerimento de uma 
das partes, inclusive após a conclusão dos autos para sentença ou até no 
julgamento da apelação (artigos 196 e 616 do CPP).

5. As declarações de colaboradores possuem valor probatório caso 
sejam corroboradas por outras provas. O Superior Tribunal de Justiça 
tem admitido a utilização do instituto da colaboração premiada, ressal-
vando, no entanto, que nenhuma condenação penal poderá ter por único 
fundamento as declarações do agente colaborador.

6. Não há falar em desentranhamento dos elementos de colaboração 
premiada tardia ou anulação das decisões que ordenaram os reinter-
rogatórios dos réus colaboradores, pois não se tem configurada qual-
quer surpresa para a defesa. Hipótese em que as delações aportaram 
aos autos antes de os interrogatórios terem sido repetidos, sendo que 
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as contribuições trazidas pelos colaboradores foram franqueadas aos 
demais sujeitos do processo, possibilitando a apresentação de impugna-
ção ainda em sede de alegações finais ou em sede recursal, se vier a ser 
desfavorável o desfecho da lide penal. Precedente do STJ.

7. Aplicando ao caso concreto os parâmetros fixados no artigo 231 do 
CPP, no artigo 435 do CPC e na jurisprudência relacionada à interpre-
tação do conteúdo deste último, com fundamento no artigo 3º do CPP, 
extrai-se dos autos que o procedimento adotado na primeira instância 
não se reveste de ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação 
ao direito do acusado ao rito processual adequado. Houve um motivo 
justo e concreto para que as informações prestadas pelos corréus fos-
sem juntadas aos autos apenas no momento em que o foram, uma vez 
que, para tanto, dependia-se da finalização dos acordos de colaboração 
premiada em que foram colhidas as declarações. Portanto, havia efetivo 
impedimento para que se aportassem ao caderno processual, em mo-
mento anterior, os novos elementos de prova, relativos, todavia, a fatos 
já conhecidos (compreendidos na imputação).

8. Voto no sentido do desprovimento (improcedência) da correição 
parcial.

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 correição parcial, nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integran-
te do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de setembro de 2018.
Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: Cuida-se de 
correição parcial, cumulada com pedido liminar, interposta por S.A.B.P., 
contra decisão que, nos autos da Ação Penal 5016870-42.2017.404.7000 
(Operação Carne Fraca), deferiu a juntada de acordos de colaboração 
premiada formulados ao longo daquela demanda, com o reinterrogató-
rio dos réus colaboradores (eventos 1.737, 1.747, 1.823 e 1.873).
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O recorrente aduz, em síntese, que, tendo sido as colaborações 
consolidadas a destempo, não seria possível a renovação de atos da 
instrução, como interrogatórios, para contemplá-las. Requer, em sede 
liminar, a suspensão da ação penal de origem. No mérito, postula “o de-
sentranhamento dos elementos de colaboração premiada de M.R.N. (ev. 
1.745) e D.G.F. (ev. 1.847)” e a anulação das decisões que ordenaram 
os reinterrogatórios dos colaboradores.

A tutela de urgência restou indeferida, e as informações, dispensadas 
(evento 154).

Após ter vista dos autos, o Ministério Público Federal manifestou-se 
pelo desprovimento da correição (evento 160).

Em memoriais trazidos ao gabinete, a defesa reitera os termos da 
petição inicial e destaca que o acusado possui direito à observância do 
procedimento legal previsto no Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

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

1. A natureza jurídica da correição parcial

A correição parcial é medida jurídico-administrativa destinada à 
emenda de erros ou abusos que importem inversão tumultuária de atos 
ou fórmulas legais, quando não haja recurso previsto em lei. Em ma-
téria criminal, está prevista no artigo 277 do RITRF4, que remete aos 
artigos 263 e seguintes do mesmo codex, os quais disciplinam o proce-
dimento de correição parcial no âmbito cível.

As decisões impugnadas foram proferidas nos seguintes termos:

a) evento 1.737 da Ação Penal 5016870-42.2017.404.7000:
“1. Tendo em vista a homologação, nesta data, da colaboração premiada de M.R.N. por 

este juízo, determino a interrupção da fluência do prazo do Ministério Público Federal para 
fins do artigo 402 do CPP (evento 1.729). Anote-se.

2. Aguarde-se o cumprimento do item 4 do termo juntado no evento 1.735 por parte 
do MPF.

3. Após, com eventuais documentos juntados, voltem-me conclusos.”

b) evento 1.747, idem:
“1. Como noticiado nos eventos 1.735 e 1.745, M.R.N. celebrou acordo de colaboração 
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premiada com o Ministério Público Federal. O ajuste foi homologado por este juízo em 
08.02.2018.

Assim, tendo em vista o disposto no artigo 196 do CPP c/c artigo 4º, §§ 12 e 14, da 
Lei nº 12.850/13, designo o dia 11.04.2018, às 9 horas, para realização de audiência para 
reinterrogatório da acusada M.R.N., a fim de que esclareça questões reveladas relacionadas 
aos fatos objeto desta denúncia.

2. Faculto aos demais acusados a possibilidade de que sejam reinterrogados na aludida 
data, bastando que compareçam no dia, perante este juízo, acompanhados de seus advogados.

3. Ficam, desde já, deferidos eventuais pedidos de dispensa de comparecimento ao ato 
designado, formulados por parte dos demais corréus.

4. Intimem-se os réus para a audiência designada.
5. Intimem-se as defesas acerca desta decisão.
6. Ciência ao Ministério Público Federal.”

c) evento 1.823, idem:
“Trata-se de embargos de declaração opostos por S.A.B.P. em face das decisões profe-

ridas por este juízo nos eventos 1.737 e 1.747.
Aduziu haver omissão na decisão, pois não teria este juízo fundamentado a necessida-

de de reinterrogatório da ré colaboradora (evento 1.816). Sustentou que a instrução já se 
encerrou, não sendo permitida a realização de uma ‘instrução paralela’, que prejudicaria a 
ampla defesa e a paridade de armas entre as partes (evento 1.816).

Decido.
O recurso é tempestivo, logo, merece ser conhecido (art. 382 do CPP).
Contudo, não há obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão na decisão proferida 

que justifique o provimento dos embargos opostos.
Verifica-se manifesto propósito infringente, estranho à motivação estritamente vinculada 

ao recurso em questão.
Nesse sentido: (...)
No caso, a parte quer extrair omissão que não se verifica, a fim de alterar o entendimento 

deste juízo.
Diferentemente do alegado pela defesa, este juízo somente veio a ter conhecimento da 

colaboração premiada realizada por M.R.N. quando o Ministério Público Federal a submeteu 
a homologação judicial em 22.01.2018, ou seja, após as audiências realizadas em dezembro 
de 2017 e a expedição de intimação do MPF para eventuais requerimentos de diligências 
complementares na fase do artigo 402 do CPP (evento 1.729).

Quanto à forma de intimação para fins do artigo 402 do CPP, cumpre ressaltar que é praxe 
deste juízo, quando não formulados os requerimentos pelas partes em audiência, diante da 
complexidade da causa em todos os processos em tramitação nesta vara federal, realizar a 
intimação somente após serem juntados os vídeos dos depoimentos e interrogatórios para 
permitir que sejam formulados eventuais pedidos com a maior extensão possível. Tanto 
MPF quanto defesas, inclusive, foram consultados pelo juízo oralmente após encerrado o ato 
acerca da conveniência de se manifestarem desde logo sobre a necessidade de diligências 
ou se pretendiam prazo para fazê-lo.

Relativamente ao prazo concedido neste caso, ele não é ‘pouco usual’, como referiu 
a defesa, bastando se consultarem deliberações em audiências realizadas em outros casos 
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complexos em trâmite nesta vara federal. Por outro lado, como é cediço, antes da apresen-
tação em juízo, conforme prevê o artigo 4º, § 6º, da Lei nº 12.850/2013, é vedado ao juiz 
participar de eventual negociação entabulada entre o órgão acusador e o réu.

A homologação da referida colaboração ocorreu em 08.02.2018, sendo que antes da 
referida data os termos de sua colaboração estavam sob sigilo e não possuíam qualquer 
eficácia legal.

Ademais, é natural e previsto em lei (artigo 7º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013), como forma 
de garantir o êxito das investigações, que eventuais acordos de colaboração permaneçam sob 
sigilo até serem homologados, sendo lícito que tanto o MPF quanto as defesas de eventuais 
colaboradores não revelem a outros investigados que realizam tratativas nesse sentido.

A Lei nº 12.850/2013, em seu artigo 3º, é clara ao prever a possibilidade de, em qualquer 
fase da persecução penal, obterem-se provas por meio da colaboração premiada, sendo, 
inclusive, permitida após a sentença.

Além disso, como constou expressamente da decisão atacada, os parágrafos 12 e 14 do 
artigo 4º da Lei nº 12.850/13 preveem a possibilidade de o réu colaborador ser inquirido 
se o juiz entender necessário.

Neste caso, é de fundamental importância o esclarecimento das questões trazidas por 
meio da colaboração, até porque o colaborador, que exerceu o direito constitucional de 
permanecer em silêncio em seu interrogatório, ao firmar o acordo de colaboração, renunciou 
ao direito de ficar calado e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade.

Portanto, após homologada a colaboração, terá o colaborador a obrigação de esclarecer os 
pontos trazidos em acordo relacionados aos fatos já objeto desta denúncia, permitindo não só 
ao juízo fazer questionamentos, mas em especial aos demais corréus exercer o contraditório.

Cumpre ressaltar, ainda, que a instrução processual somente se encerra após o esgo-
tamento de eventuais diligências complementares requeridas nos termos do artigo 402 do 
CPP. Portanto, neste caso, não houve o encerramento da fase instrutória, podendo o juízo, 
como mencionado na decisão do evento 1.747, determinar, de ofício, novo interrogatório, 
considerando os fatos postos pela colaboradora M.R.N.

Assim, como nenhuma das partes foi efetivamente intimada para a apresentação de 
diligências complementares, a fim de possibilitar que os demais corréus possam se defen-
der sobre eventuais fatos trazidos por meio da colaboração é que foram permitidos os seus 
reinterrogatórios.

Cumpre esclarecer que este juízo, na audiência realizada em 13.12.2017 (evento 1.568), 
deferiu os pedidos de algumas defesas para alterar a ordem anteriormente posta dos in-
terrogatórios realizados em 15, 18 e 19.12.2017 considerando ‘(...) as informações de que 
estariam negociando acordos de colaboração premiada e/ou leniência e as suas oitivas 
podem eventualmente influenciar nas estratégias defensivas dos demais relativamente aos 
atos de interrogatório’.

Portanto, no mesmo sentido, a fim de permitir o contraditório e a ampla defesa e não 
gerar eventuais prejuízos às demais defesas é que eventuais reinterrogatórios dos réus serão 
realizados após o depoimento prestado pela colaboradora M.R.N.

Por óbvio, os novos interrogatórios ficarão adstritos aos fatos postos nesta denúncia, dos 
quais os réus se defendem, mas, como qualquer outra prova já produzida, serão sopesados 
na prolação da sentença de mérito.

Assim, NEGO PROVIMENTO aos embargos e mantenho a decisão recorrida em todos 
os seus termos, acrescida dos fundamentos acima.”
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d) evento 1.873, idem:
“1. Como noticiado no evento 1.847, D.G.F. celebrou acordo de colaboração premiada 

com o Ministério Público Federal, no âmbito da Procuradoria-Geral da República. O ajuste 
foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.12.2017, decisão essa comunicada 
oficialmente a este juízo em 14.03.2018.

Assim, tendo em vista o disposto no artigo 196 do CPP c/c artigo 4º, §§ 12 e 14, da Lei 
nº 12.850/13, fica designado o dia 11.04.2018, às 9 horas, para realização de audiência para 
reinterrogatório do acusado D.G.F., data essa em que também será reinterrogada a acusada 
M.R.N. e eventuais outros corréus, se assim postularem justificadamente na ocasião.

Consigno, desde já, que, caso não seja possível se concluírem todos os eventuais rein-
terrogatórios no dia 11.04.2018, também será realizada audiência no dia 12.04.2018, às 9 
horas, para continuidade do ato.

2. Os atos de intimação constantes nos eventos 1.848 a 1.869 expedidos na tarde de 
hoje servirão também para fins de intimação das partes da presente decisão, uma vez que 
não foram abertos até o presente momento pelos destinatários.”

Na petição inicial, requer o corrigente o desentranhamento dos ele-
mentos de colaboração premiada de M.R.N. e D.G.F. e a anulação das 
decisões que ordenaram o reinterrogatório dos colaboradores.

2. Pedidos inéditos em sustentação oral – inovação recursal

Durante a sessão de julgamento, o defensor, na sustentação oral, deduziu 
requerimento diverso daqueles apresentados na petição inaugural deste re-
curso, no sentido de que, em obséquio à experiência do direito comparado, 
fosse, também, declarado que os elementos de prova juntados tardiamente 
à ação penal não poderiam ser valorados em desfavor do acusado S.A.B.P.

Em que pese da tribuna, e em homenagem à oralidade, seja não só 
possível como recomendável sintetizar os arrazoados já dirigidos ao 
colegiado, aquela não é o locus para aditamento aos argumentos adrede 
expendidos, salvo, obviamente, se relacionados a matérias em relação 
às quais não haja preclusão, como, por exemplo, as de ordem pública ou 
outras controvérsias cognoscíveis, inclusive, de ofício.

Nesse sentido, mutatis mutandis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PE-

NAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 619 DO CPP. OMISSÃO QUANTO A TESES SUSCI-
TADAS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 59 DO 
CP. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO 
GENÉRICA. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEMENTOS INERENTES 
AO TIPO PENAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
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1. Não há falar em ofensa ao art. 619 do Código de Processo Penal por não ter o tribunal 
de origem se manifestado sobre as teses suscitadas em sustentação oral, uma vez que se deve 
respeitar o princípio da dialeticidade, segundo o qual se garante o direito da parte contrária 
de apresentar contrarrazões. Desse modo, interposto e arrazoado o recurso, opera-se a 
preclusão consumativa, não sendo possível a alegação de teses novas. (...)” (STJ, AgRg no 
REsp 1.256.045, 6ª Turma, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19.12.2013)

Desse modo, não conheço das razões e do pedido, apresentados a 
destempo, por se tratar de inovação em sede recursal.

3. A judicialização do acordo de colaboração premiada

As decisões em referência não incidiram em error in procedendo 
nem em inversão tumultuária dos atos e das fórmulas legais, atendendo 
integralmente às disposições trazidas pela norma processual penal.

Com efeito, a Lei 12.850/2013, em seu artigo 3º, é clara ao prever 
a possibilidade de, em qualquer fase da persecução penal, obterem-se 
provas por meio da colaboração premiada, não havendo, portanto, mar-
co temporal determinado para que seja firmado um acordo de colabora-
ção em primeiro grau.

Tem-se que a colaboração premiada é um instituto de natureza dú-
plice, classificada como meio especial de obtenção de provas ou técnica 
especial de investigação, e, também, no escólio de Vladimir Aras, “uma 
ferramenta defensiva, um ‘recurso’ inerente à ampla defesa, no sentido 
empregado pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal” (<https://blogdo-
vladimir.wordpress.com/2015/05/12/natureza-duplice-da-colaboracao
-premiada-instrumento-de-acusacao-ferramenta-de-defesa/>).

Conforme lecionam Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pin-
to,
“a colaboração importa em verdadeira confissão, ou seja, o colaborador admite sua parti-
cipação criminosa e delata os demais componentes do grupo. Aliás, o art. 190 do Código 
de Processo Penal dispõe que, ao confessar a autoria, o interrogado ‘será perguntado [...] 
se outras pessoas concorreram para a infração, e quais sejam’. A delação, a propósito, para 
que guarde eficácia probatória, sempre pressupôs que, antes de acusar terceiros, o delator 
assuma sua responsabilidade, conforme indica a jurisprudência.” (Crime organizado: co-
mentários à nova lei sobre o crime organizado (Lei nº 12.850/13). 2. ed. rev., ampl. e atual. 
Salvador: JusPodivm, 2014. p. 43)

Ademais, como bem pontuou o juízo, mostrava-se não só necessário 
como imperioso o esclarecimento das questões trazidas por meio da 
colaboração, inclusive porque o colaborador, que até então exercera o 
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direito de permanecer em silêncio, inclusive em seu interrogatório, ao 
firmar o acordo de colaboração renunciou àquele, na medida em que 
estará sujeito ao compromisso negocial de dizer a verdade, o que impli-
cará sua reinquirição.

De realce, o magistrado de origem somente veio a ter conhecimento 
das contribuições reveladas por M.R.N. quando o Ministério Público 
Federal submeteu o acordo à homologação judicial, em 22.01.2018, e 
daquelas por D.G.F., em 14.03.2018, quando comunicado de idêntica 
atuação, já então de parte do Supremo Tribunal Federal. Em ambos os 
casos, a colaboração aportou aos autos após as audiências realizadas em 
dezembro de 2017, e depois da intimação do Ministério Público Federal 
para eventuais requerimentos de diligências complementares, na fase 
do artigo 402 do CPP. Portanto, plenamente justificada a designação 
de novo interrogatório, na fase em que se encontrava o processo, nos 
termos do artigo 4º, parágrafos 12 e 14, da Lei 12.850/13, que preveem 
a possibilidade de o réu colaborador ser inquirido, se o juiz entender 
necessário.

4. A prova

Assenta-se a presente correição parcial, entre outros argumentos, no 
de que a prova pertenceria a quem a produzir, é dizer, uma vez feita 
a opção por determinada linha de acusação ou de defesa e coligidos 
elementos de convicção em um e em outro sentido, a lide penal estaria 
estabilizada, fazendo-se vedado às partes desgarrarem-se do roteiro en-
tão concebido.

Nessa perspectiva, a sobrevinda do fechamento de um acordo de 
colaboração premiada violaria tal regra de procedimento.

Ora, quero crer que a prova, após ter sido trazida para o processo 
penal, passa a pertencer a todos os sujeitos da relação processual, e não 
apenas àquele que promoveu a sua produção. Em outras palavras, a 
prova decorrente dos acordos de colaboração premiada não se destina, 
necessariamente, a prejudicar as teses defensivas, mas sim, antes de 
mais nada, a esclarecer a verdade dos fatos sob exame. Nesse sentido, 
colhe-se da doutrina especializada:

“(...) a prova, ainda que produzida por iniciativa de uma das partes, pertence ao processo 
e pode ser utilizada por todos os participantes da relação processual, destinando-se a apurar 
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a verdade dos fatos alegados e contribuindo para o correto deslinde da causa pelo juiz.
Realmente, não há titular de uma prova, mas mero proponente. As testemunhas de 

acusação, por exemplo, não são arroladas pelo promotor unicamente para prejudicar o 
réu; do mesmo modo, as testemunhas de defesa não estão obrigadas a prestar declarações 
integralmente favoráveis ao acusado. Inserida no processo, a prova tem a finalidade de evi-
denciar a verdade real, não mais servindo ao interesse de uma ou de outra parte.” (NUCCI, 
Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 10. ed. rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 118)

Portanto, se o juiz entendeu que a prova era relevante para o des-
linde do feito, ou seja, não era impertinente (artigo 400, § 1º, do CPP), 
nenhum é o erro de procedimento ou inversão tumultuária a ser reco-
nhecido.

Relembre-se, nesse sentido, o quanto disposto no inciso II do artigo 
156 do Código de Processo Penal, que autoriza, expressamente, o juiz 
a determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a 
realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.

A razão de ser dessa previsão legal não é outra, senão aquela que 
se vem de ressaltar nesta manifestação: a prova não pertence a uma 
ou outra parte, tampouco destina-se a prejudicar um ou outro agente 
processual. A prova, em verdade, tem como papel principal esclarecer o 
juízo acerca da verdade real dos fatos sob exame, a fim de possibilitar a 
legítima aplicação da Justiça.

Por isso, também, é que não se pode subtrair ao julgador a possibi-
lidade de examinar os elementos de prova que entende indispensáveis 
à apreciação da lide, e que decorrem, no presente caso, dos noticiados 
acordos de colaboração premiada.

5. O reinterrogatório dos réus colaboradores

Não se verifica, igualmente, nenhuma irregularidade quanto à de-
signação de novo interrogatório, pois que, de acordo com o Código de 
Processo Penal, a qualquer tempo o juiz pode proceder a novo interro-
gatório do réu, de ofício ou mediante requerimento de uma das partes, 
inclusive após a conclusão dos autos para sentença ou até no julgamen-
to da apelação (artigos 196 e 616 do Código de Processo Penal).

No caso em tela, ao contrário do alegado pelo corrigente, a instru-
ção não se havia encerrado, pois o juízo singular havia determinado a 
interrupção da fluência do prazo do artigo 402 do Código de Processo 
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Penal para o Ministério Público Federal, de forma que referido prazo 
ainda não havia sido aberto para as defesas. Dessa forma, considerando 
a homologação da colaboração premiada dos réus colaboradores, o juí-
zo designou audiências para reinterrogatório desses, a fim de esclarecer 
questões relevantes, somente relacionadas aos fatos objeto da denún-
cia, em vista do disposto no artigo 196 do Código de Processo Penal c/c 
artigo 4º, §§ 12 e 14, ambos da Lei 12.850/13.

Destaca-se, ainda, que o magistrado facultou aos demais acusados a pos-
sibilidade de serem reinterrogados, bastando, para tanto, o comparecimen-
to no dia designado, perante o juízo, acompanhados de seus advogados.

Em conclusão, o fato de se ter procedido ao reinterrogatório dos 
réus colaboradores, na fase em que então se encontrava o processo, não 
acarretou irregularidade, uma vez que tal ato poderia ocorrer a qualquer 
tempo, conforme autoriza o artigo 196 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado deste Tribunal, de minha 
lavra (grifos nossos):

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDA-
DE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E VÍCIO DA INSTRUÇÃO 
CRIMINAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ACORDO CELEBRADO NO CURSO 
DE AÇÃO PENAL. IDENTIDADE DO DELATOR MANTIDA EM SIGILO. NOVO 
INTERROGATÓRIO DO COLABORADOR, REALIZADO APÓS A INQUIRIÇÃO DAS 
TESTEMUNHAS DE DEFESA. PERGUNTAS FRANQUEADAS AOS ADVOGADOS 
DOS DEMAIS ACUSADOS, PRESENTES AO ATO. SILÊNCIO DOS DEFENDENTES. 
NOVA DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA A EMBARGANTE, PUBLICIZANDO 
A EXISTÊNCIA DO ACORDO. JUNTADA DESSA PEÇA AO PROCESSO. NOVO 
SILÊNCIO DOS DEMAIS CORRÉUS E DEFENSORES POR OCASIÃO, JÁ AGORA, 
DA FASE DE DILIGÊNCIAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA, NÃO 
EXCLUSIVAMENTE, NOS SUBSÍDIOS TRAZIDOS PELO COLABORADOR AO 
PROCESSO. ARGUIÇÃO DE QUE OS ADVOGADOS E SEUS CONSTITUINTES 
TERIAM DIREITO DE CONHECER A IDENTIDADE DO DELATOR POR OCASIÃO 
DE SEU REINTERROGATÓRIO E DE QUE ESTE, NO MOMENTO EM QUE REA-
LIZADO, VIOLOU A ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS: SIGILO DA 
FONTE, ARTIGOS 157 (EM SUA REDAÇÃO NA ÉPOCA DOS FATOS) E 196 DO CPP. 
NULIDADES INEXISTENTES. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA 
DOS EMBARGOS.

1. A presença do delator na audiência de oitiva das testemunhas de defesa, além de ser 
um direito seu, foi previamente informada aos demais advogados. Quanto ao fato de se ter 
procedido ao reinterrogatório do acusado na fase em que então se encontrava o processo, 
também não se verifica qualquer irregularidade, uma vez que tal ato pode ocorrer a qualquer 
tempo, conforme autoriza o artigo 196 do Código de Processo Penal.

2. No tocante à desinformação quanto à condição de réu colaborador do reinterrogado, 
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esta se justifica, precipuamente, pelo direito deste de ter sua identidade preservada, ao me-
nos, no momento em que delatará os corréus. Ademais, a informação sobre a identidade do 
delator não se confunde com as provas decorrentes da celebração do acordo – as próprias 
declarações do réu colaborador, por exemplo –, estas sim obrigatoriamente submetidas ao 
contraditório.

3. Em geral, os acordos de delação são firmados durante a fase administrativa, sendo a 
oitiva dos delatores procedida em sigilo e sem a presença dos demais investigados. Assim, 
em se tratando das provas decorrentes da delação premiada, o contraditório é diferido para 
a etapa judicial, na qual deverão, então, ser disponibilizadas as declarações prestadas pelo 
delator.

4. Sob o aspecto da ampla defesa e do contraditório, os réus e seus respectivos cau-
sídicos, no ato de reinterrogatório do delator, ainda que ignorantes acerca da existência 
do acordo, foram beneficiados – em comparação com o que, de regra, se observa em se 
tratando de colhimento de declarações de delator –, tendo em vista a possibilidade que lhes 
foi concedida de contraditar as declarações do réu colaborador na mesma ocasião em que 
estas foram prestadas.

5. A existência do acordo – e, consequentemente, a condição do delator – se tornou 
conhecida dos corréus quando, em novembro de 2004, foi juntada aos presentes autos a 
denúncia que originou a Ação Penal 2004.70.00.039593-7, oferecida em outubro desse 
mesmo ano. A partir desse momento, ocorrido antes mesmo da fase processual do artigo 
402 do Código de Processo Penal (então artigo 499), restou possibilitado aos réus nesta ação 
penal contestar a versão aduzida pelo codenunciado colaborador sob essa nova perspectiva.

6. Nesse contexto, a alegação de que a embargante teve comprometida a eficiência de 
sua defesa pelo fato de desconhecer a condição do delator não se reveste de plausibilidade, 
seja porque o que interessa à solução da controvérsia é a qualidade dos subsídios, e não 
a sua procedência, pois, desnecessário dizê-lo, a prova serve ao processo, e não ao inte-
ressado em sua produção (artigo 157 do CPP, em sua redação vigente à época dos fatos); 
seja porque a embargante estava ciente de que o colaborador compareceria à audiência, 
porquanto requisitada a sua presença, ou, ainda, porque, em face de seu reinterrogatório 
– possível a qualquer momento (artigo 196 do CPP) –, poderia ter formulado perguntas 
naquela ocasião, as quais lhe foram franqueadas pelo magistrado, ou, até mesmo, requerido 
idêntico tratamento para si, isto é, ser novamente ouvida, já agora contrastando os elementos 
trazidos pelo codenunciado.

7. Tendo sido preservado o sigilo da fonte (identidade do delator), mas devidamente 
oportunizado o contraditório em relação ao elemento probatório em discussão (o conteúdo 
da colaboração, esse sim público porque prova que é do processo), restou garantido o 
direito constitucional à ampla defesa, e, não tendo o juízo condenatório assentado-se, ex-
clusivamente, naqueles subsídios, não há razão para ser acolhida a preliminar de nulidade 
renovada por estes embargos.

8. Embargos infringentes aos quais se nega provimento.” (TRF4, EINUL 
2003.70.00.066405-7, 4ª Seção, D.E. 07.08.2014)

Diante desse cenário, entendo que, ao contrário do que alegado pela 
defesa, foi respeitado o direito do acusado a um procedimento pro-
cessual hígido, sob a perspectiva aqui em exame, uma vez que não se 
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configurou qualquer irregularidade em razão da determinação de nova 
oitiva dos réus colaboradores.

6. O direito ao procedimento

A defesa alega que a juntada aos autos dos acordos de colaboração, 
quando o feito já se encontrava na fase de diligências complementares, 
representa grave violação do direito do acusado ao rito processual esta-
belecido na lei adjetiva penal.

Com a devida vênia, entendo que a alegação não merece acolhida.
Em primeiro lugar, destaco que, na forma do artigo 231 do Código 

de Processo Penal, é admitida a juntada aos autos de documentos pelas 
partes, em qualquer fase do processo, salvo os casos expressamente 
vedados em lei.

O Código de Processo Civil contém dispositivo de conteúdo seme-
lhante, e ainda mais detalhado:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, 
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contra-
pô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após 
a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis 
ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que 
a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a 
conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

O artigo 5º, referido ao final do dispositivo transcrito, apresenta a 
seguinte redação:

“Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de 
acordo com a boa-fé.”

O caput do artigo 435 do CPC autoriza, portanto, a juntada de do-
cumentos novos, em qualquer tempo, desde que destinados (1) a fazer 
prova de fatos ocorridos depois daqueles expostos na petição inicial, 
ou na contestação; ou (2) a contrapor outros documentos juntados aos 
autos pela contraparte.

O parágrafo único, a seu turno, amplia a regra geral do caput, admi-
tindo a juntada extemporânea de documentos novos e, também, previa-
mente existentes, mas que apenas se tornaram “conhecidos, acessíveis 
ou disponíveis” tardiamente. Nessas hipóteses, porém, a parte deverá 
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comprovar (1) o motivo que a impediu de juntar os documentos no 
momento adequado; e (2) que seu comportamento observou os ditames 
da boa-fé processual.

A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, teve a 
oportunidade de examinar o alcance e o conteúdo do aludido artigo 435 
do CPC, em julgamento que restou assim ementado (destaquei):

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PROVA. ART. 435 DO CPC/2015 (ART. 
397 DO CPC/1973). DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. INDISPENSABILIDADE. 
EFEITO SURPRESA. APRECIAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. 
AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É admissível a juntada de documentos novos, inclu-
sive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da 
ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 
435 do CPC/2015). 2. O conteúdo da alegada prova nova, tardiamente comunicada ao 
Poder Judiciário, foi objeto de ampla discussão, qual seja, a condição de bem de família de 
imóvel penhorado, e, por isso, não corresponde a um fato superveniente sobre o qual esteja 
pendente apreciação judicial. 3. A utilização de prova surpresa é vedada no sistema pátrio 
(arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil de 2015) por permitir burla ou incentivar a 
fraude processual. 4. Há preclusão consumativa quando à parte é conferida oportunidade para 
instruir o feito com provas indispensáveis acerca de fatos já conhecidos do autor e ocorridos 
anteriormente à propositura da ação e esta se queda silente. 5. A penhorabilidade do bem 
litigioso foi aferida com base no conjunto fático-probatório dos autos, que é insindicável 
ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1.721.700, rel. 
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2018)

Portanto, aos requisitos legais, a jurisprudência acrescenta os se-
guintes: que não se trate de documento indispensável à propositura da 
ação; e que seja observado o princípio do contraditório.

Pois bem.
Aplicando ao caso concreto esses parâmetros fixados no artigo 231 

do CPP, no artigo 435 do CPC e na jurisprudência relacionada à inter-
pretação do conteúdo deste último, com fundamento no artigo 3º do 
CPP, extraio dos autos que o procedimento adotado na primeira instân-
cia não se reveste de ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação 
ao direito do acusado ao rito processual adequado.

Digo isso, em primeiro lugar, porque houve um motivo justo e con-
creto para que as informações prestadas pelos corréus fossem juntadas 
aos autos apenas no momento em que o foram, uma vez que, para tanto, 
dependia-se da finalização dos acordos de colaboração premiada em 
que foram colhidas as declarações. Portanto, havia efetivo impedimen-
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to para que se aportassem ao caderno processual, em momento anterior, 
os elementos de prova ora em análise.

Disso também decorre a absoluta ausência de má-fé do Ministério 
Público Federal, uma vez que a conclusão, a assinatura e a homologa-
ção dos acordos não dependem unicamente do órgão de acusação, mas, 
também, e sobretudo, da contraparte e do Poder Judiciário. O momento 
da efetiva disponibilização dos termos de declarações do réu colabo-
rador, para que sejam utilizados como prova no processo penal, foge 
totalmente ao controle do titular da pretensão punitiva.

Quanto aos demais pressupostos para a admissão da prova tardia, 
cabe ressaltar que, evidentemente, as declarações prestadas pelos co-
laboradores não consistiam em elementos de prova indispensáveis à 
propositura da ação penal; e, além disso, foi observado o contraditório, 
o que sequer é negado pela defesa.

Em conclusão: a juntada das informações colhidas no âmbito dos 
acordos de colaboração, ainda que de forma tardia, não violou o direito 
do acusado a se ver processado conforme o rito legalmente estabeleci-
do, uma vez que foram atendidos os requisitos de validade que decor-
rem da lei e de sua interpretação jurisprudencial.

Uma outra linha de argumentação conduziria, a meu ver, ao resulta-
do acima enunciado. Destaco, a propósito, o seguinte trecho da decisão 
proferida no evento 1.823 da ação penal:

“Por óbvio, os novos interrogatórios ficarão adstritos aos fatos postos nesta denúncia, dos 
quais os réus se defendem, mas, como qualquer outra prova já produzida, serão sopesados 
na prolação da sentença de mérito.”

Perceba-se: o próprio magistrado de origem ressaltou que, a despeito 
da juntada aos autos dos novos elementos de prova, disso não poderia 
resultar a atribuição de nenhum novo fato criminoso aos réus, que des-
bordasse da narrativa já contida na denúncia.

Em outras palavras, a superveniência desses elementos de prova, 
trazidos apenas após os interrogatórios, não implicaria qualquer sur-
presa ao corrigente, na medida em que o que o órgão ministerial pre-
tendia comprovar já era de seu conhecimento desde o oferecimento da 
exordial acusatória, ou seja, tratava-se de prova nova, relativa, todavia, 
a fato conhecido (compreendido na imputação).

Também por isso não admito a irregularidade aventada pela defesa.
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7. A força probante dos acordos de colaboração premiada

Por fim, também deve ser afastada a alegação de que os acordos de 
colaboração premiada não podem ser incluídos e valorados como prova 
no processo.

As ponderações necessárias quanto às declarações de colaboradores 
têm lugar quando do exame do acervo probatório como um todo, como 
reservado pela própria Lei 12.850/2013, segundo disposto no artigo 4º, 
§§ 11 e 16, verbis:

“§ 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia.
(...)
§ 16. Nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas de-

clarações de agente colaborador.”

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a contribuição do con-
teúdo do acordo de colaboração premiada para a formação do juízo 
condenatório, ressalvando, no entanto, que este não pode ter por único 
fundamento as declarações do agente colaborador. Nesse sentido, o pre-
cedente:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM 
ECONÔMICA, CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES, CORRUPÇÃO ATIVA, 
QUADRILHA E LAVAGEM DE DINHEIRO. ACORDO DE COLABORAÇÃO PRE-
MIADA FORMULADO POR CORRÉU. IMPUGNAÇÃO DO AJUSTE POR TERCEIRO 
DELATADO. ILEGITIMIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO PERSONALÍSSIMO. POSSI-
BILIDADE DE O DELATADO CONTRADITAR EM JUÍZO O TEOR DAS DECLARA-
ÇÕES DO DELATOR E QUESTIONAR AS MEDIDAS RESTRITIVAS ADOTADAS EM 
SEU DESFAVOR COM BASE NOS ALUDIDOS DEPOIMENTOS. COAÇÃO ILEGAL 
INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. A delação premiada constitui um meio de prova que, a depender do resultado, pode 
produzir elementos de convicção, que, contudo, devem ser ratificados no curso da instru-
ção processual a fim de que sejam utilizados pelo juiz para formar sua convicção sobre o 
mérito da acusação.

2. O acordo de colaboração, por si só, não atinge a esfera jurídica do delatado, uma vez 
que apenas as imputações contra ele feitas, caso comprovadas, é que podem ser usadas em 
seu desfavor, o que pode ocorrer independentemente de ser formalizado ou não um acordo 
com o delator.

3. Firmou-se na jurisprudência dos tribunais superiores o entendimento de que a delação 
premiada constitui negócio jurídico personalíssimo, que gera obrigações e direitos entre 
as partes celebrantes, e que não interfere automaticamente na esfera jurídica de terceiros, 
razão pela qual estes, ainda que expressamente mencionados ou acusados pelo delator em 
suas declarações, não possuem legitimidade para questionar a validade do acordo celebrado. 
Precedentes do STJ e do STF.
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4. No caso dos autos, embora o recorrente não possua legitimidade para questionar a 
validade do acordo de colaboração premiada celebrado pelo corréu, pode confrontar em 
juízo o que foi afirmado pelo delator, bem como impugnar quaisquer medidas adotadas com 
base em tais declarações e demais provas delas decorrentes, circunstâncias que afastam a 
ocorrência de prejuízos à defesa.

5. Recurso desprovido.” (STJ, RHC 43.776/SP, 5ª Turma, rel. Ministro Jorge Mussi, 
DJe 20.09.2017)

Destaque-se, ainda, que, mesmo que mais de um colaborador pres-
te informações no mesmo sentido, essas declarações não constituirão 
prova suficiente se não forem apresentados elementos independentes 
de corroboração.

De fato, examinando o tema sob a regência da legislação brasilei-
ra, é difícil fugir à conclusão de que o artigo 4º, parágrafo 16, da Lei 
12.850/2013 impede a aplicação, no direito pátrio, da doutrina concer-
nente à mutual corroboration.

Nesse sentido, a compreensão exarada pelo Ministro Celso de Mello, 
do Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação da Petição 
5.700, em decisão monocrática de 22.09.2015, da qual transcrevo per-
tinente trecho:

“(...) o Estado não poderá utilizar-se da denominada ‘corroboração recíproca ou 
cruzada’, ou seja, não poderá impor condenação ao réu pelo fato de contra este existir, 
unicamente, depoimento de agente colaborador que tenha sido confirmado, tão somente, 
por outros delatores, valendo destacar, quanto a esse aspecto, a advertência do eminente 
Professor GUSTAVO BADARÓ (O valor probatório da delação premiada: sobre o § 16 do 
art. 4º da Lei nº 12.850/2013): ‘A título de conclusão, podem ser formulados os seguintes 
enunciados: A regra do § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13 aplica-se a todo e qualquer regi-
me jurídico que preveja a delação premiada. O § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13, ao não 
admitir a condenação baseada exclusivamente nas declarações do delator, implica uma 
limitação ao livre convencimento, como técnica de prova legal negativa. É insuficiente 
para o fim de corroboração exigido pelo § 16 do art. 4º da Lei 12.850/13 que o elemento 
de confirmação de uma delação premiada seja outra delação premiada, de um diverso 
delator, ainda que ambas tenham conteúdo concordante. Caso o juiz fundamente uma 
condenação apenas com base em declarações do delator, terá sido contrariado o § 16 do 
art. 4º da Lei 12.850/13 (...)’.”

Com efeito, se a lei proíbe, de maneira expressa, a condenação em-
basada exclusivamente nas declarações do réu colaborador, é forçoso 
concluir que a existência de outro delator, que confirme as informa-
ções prestadas por aquele primeiro, não constitui prova de corroboração 
idônea, haja vista que, ao fim e ao cabo, trata-se da mesma espécie de 
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prova, que, como dito, é insuficiente para fundamentar, por si só, um 
juízo condenatório.

Outrossim, o corréu colaborador não se despe de sua condição de 
acusado no processo. Apenas opta, legitimamente, por defender-se com 
a pretensão de colaborar com a Justiça. Assim, não se integra, não se 
soma à acusação, e sua posição muito menos, ou em nada, se assemelha 
sequer à de um assistente do Ministério Público.

Portanto, não há falar em desentranhamento dos elementos de co-
laboração premiada de M.R.N. (evento 1.745, idem) e D.G.F. (even-
to 1.847, idem), bem assim na anulação das decisões que ordenaram 
os reinterrogatórios de M.R.N. (evento 1.747, idem) e D.G.F. (evento 
1.873, idem), pois, como me manifestei no indeferimento liminar,
“não se tem configurada qualquer surpresa para a defesa, pois, se é certo que as delações 
aportaram aos autos antes de os interrogatórios terem sido repetidos, também é correta a 
assertiva de que o cotejo das contribuições trazidas pelos colaboradores foi franqueado 
aos demais sujeitos do processo, possibilitando a apresentação de impugnação ainda em 
sede de alegações finais ou em sede recursal, se vier a ser desfavorável o desfecho da lide 
penal.” (evento 153)

Nesse sentido, em caso análogo, assim decidiu o Superior Tribunal 
de Justiça (grifos nossos):

“HABEAS CORPUS – PECULATO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA – ‘OPERAÇÃO 
APRENDIZ’ – PRETENDIDA NULIDADE PROCESSUAL – DESENTRANHAMENTO 
DO TERMO DE DELAÇÃO PREMIADA E INVALIDAÇÃO DO TERMO DE HOMOLO-
GAÇÃO DO ACORDO – JUNTADA TARDIA – CERCEAMENTO DE DEFESA/OFENSA 
AOS PRIMADOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – 
INOCORRÊNCIA – PROVA FRANQUEADA AO ACUSADO E REPETIDA POR MAIS DE 
UMA VEZ – RATIFICAÇÃO EM JUÍZO – CUMPRIMENTO DO § 7º DO ART. 4º DA LEI 
12.850/2013 – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ 
SANS GRIEF – AUSÊNCIA DE VÍCIO NA JUNTADA POSTERIOR DOS TERMOS E DO 
CONTEÚDO DO ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA – WRIT DENEGADO.

1. Nenhuma nulidade há de ser considerada se a prova principal foi franqueada ao 
acusado, sendo-lhe oportunizado o conhecimento do conteúdo do termo de colaboração 
premiada, sendo inclusive repetida por mais de uma vez na presença do acusado e dos de-
mais coacusados e seus defendentes, ex vi do art. 4º, § 12, da Lei 12.850/2013, mormente 
porque sujeita à ratificação em juízo.

2. Ademais, a lei processual penal adotou, em sede de nulidades processuais, o princípio 
pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se houver a 
comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que não ocorreu na espécie.

3. Ordem denegada.” (RHC 60.712, 5ª Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da 
Fonseca, DJe 17.05.2018)
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8. Notas sobre alguns pontos levantados em sustentação oral

Durante a sessão de julgamento, a defesa suscitou alguns pontos que, 
a meu ver, merecem exame particular.

Uma das alegações apresentadas relaciona-se à necessidade de ma-
nutenção da ordem para manifestação das partes, estabelecida na le-
gislação processual: a acusação oferece suas razões e correspondentes 
provas; e a defesa, a seguir, impugna as razões acusatórias e traz à apre-
ciação do juízo as suas contraprovas.

Ora, assentada a premissa de que, no caso concreto, nenhuma ile-
galidade decorreu da juntada dos depoimentos colhidos no bojo dos 
acordos de colaboração premiada, em razão do atendimento aos requi-
sitos de validade pertinentes à matéria, a questão suscitada pela defesa 
resolve-se pela simples oportunidade dada ao acusado para manifesta-
ção acerca dos elementos novos, ou seja, pela garantia do contraditório.

Em outras palavras, se não há ilegalidade decorrente do momento 
em que foram trazidas aos autos as provas novas, relembre-se, sobre 
fatos conhecidos (porque compreendidos na imputação), e se foi garan-
tido à defesa o direito de se manifestar a respeito desses elementos – o 
que sequer é negado pelo corrigente –, restou então plenamente aten-
dida a ordem de manifestação das partes, estabelecida pela legislação 
processual.

O recorrente alegou, também, que foi indevidamente surpreendido, 
porque, ao ser interrogado, respondeu aos questionamentos formulados 
partindo da premissa de que todas as provas da acusação já haviam sido 
produzidas.

Conquanto se trate de alegação compreensível, a iniciativa minis-
terial fazia-se efetivamente albergada pelo sistema processual, o que 
se afirma à vista, especialmente, do conteúdo do artigo 231 do CPP, já 
anteriormente examinado, e também do artigo 402 do mesmo código, 
que faculta a produção de provas complementares, em face de aspectos 
relevantes suscitados no curso da instrução.

É seguro dizer, portanto, que, se o corrigente prestou seu interrogató-
rio com a crença de que inexistia qualquer possibilidade de produção de 
novas provas e juntadas delas ao processo, a surpresa que lhe sobreveio 
não decorreu de qualquer comportamento ilícito de outro ator processu-
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al, mas sim da falta de consideração do ordenamento processual como 
um todo.

Alegou-se, ainda, que as declarações prestadas pelos colaboradores 
foram produzidas como resposta às provas apresentadas pelo recorrente 
e ao seu próprio interrogatório.

A toda evidência, essa alegação não merece acolhida. O Ministério 
Público Federal, apesar de figurar como parte no acordo de colabora-
ção, não tem controle sobre as informações que serão prestadas pelo 
colaborador. Na verdade, o réu que pretende cooperar com a Justiça 
apresenta, por sua iniciativa, as informações de que dispõe, cabendo ao 
órgão de acusação apenas avaliar se esses dados justificam, ou não, a 
celebração do negócio processual.

Portanto, é incabível sequer cogitar de que as declarações prestadas 
pelos colaboradores poderiam ter sido “orientadas” pelo Ministério Pú-
blico Federal, a fim de fazer prova de um ou outro fato específico.

Ressalte-se, ademais, como já destacado anteriormente neste voto, 
que a simples declaração do colaborador não faz prova suficiente para 
uma condenação. É necessário que sejam apresentadas outras provas de 
corroboração, sem as quais as informações prestadas pelo corréu não 
produzirão qualquer efeito em desfavor dos demais acusados.

Disso se extrai que de nada adiantaria, mesmo em tese, “direcionar” 
as declarações do colaborador para rebater algum fato específico ale-
gado pela defesa, pois, sem as necessárias provas de corroboração, as 
afirmações não produziriam qualquer efeito probatório.

Por essas razões, em síntese, também essas alegações apresentadas 
durante a sessão de julgamento, que em certa medida suscitaram a ilici-
tude da prova e a correspondente contaminação da higidez da atividade 
jurisdicional na origem, o que, se provado, significaria uma condução tu-
multuária do andamento do processo, mostraram-se sem base empírica e, 
nesse horizonte, insuficientes ao acolhimento da impugnação em análise.

9. Conclusões

9.1. A sustentação oral não é o momento adequado à introdução de 
pedido inédito, à exceção de questões cognoscíveis, inclusive, de ofício.

9.2. As decisões proferidas pelo juízo requerido não incidiram em 
error in procedendo nem em inversão tumultuária dos atos e das fórmu-
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las legais, atendendo integralmente às disposições trazidas pela norma 
processual penal.

9.3. A Lei 12.850/2013, em seu artigo 3º, prevê a possibilidade, em 
qualquer fase da persecução penal, de obterem-se provas por meio da 
colaboração premiada, não havendo, portanto, marco temporal deter-
minado para que seja firmado um acordo de colaboração em primeiro 
grau.

9.4. A lei penal adjetiva autoriza, a qualquer tempo, o juiz a proceder 
a novo interrogatório do réu, de ofício ou mediante requerimento de 
uma das partes, inclusive após a conclusão dos autos para sentença ou 
até no julgamento da apelação (artigos 196 e 616 do CPP).

9.5. As declarações de colaboradores possuem valor probatório caso 
sejam corroboradas por outras provas. O Superior Tribunal de Justiça 
tem admitido a força probante da colaboração premiada, ressalvando, 
no entanto, que nenhuma condenação penal poderá ter por único funda-
mento as declarações do agente colaborador.

9.6. Não há falar em desentranhamento dos elementos de colabora-
ção premiada tardia ou anulação das decisões que ordenaram os rein-
terrogatórios dos réus colaboradores, pois não se tem configurada qual-
quer surpresa para a defesa. Hipótese em que as delações aportaram 
aos autos antes de os interrogatórios terem sido repetidos, sendo que 
as contribuições trazidas pelos colaboradores foram franqueadas aos 
demais sujeitos do processo, possibilitando a apresentação de impugna-
ção ainda em sede de alegações finais ou em sede recursal, se vier a ser 
desfavorável o desfecho da lide penal. Precedente do STJ.

9.7. Aplicando ao caso concreto os parâmetros fixados no artigo 231 
do CPP, no artigo 435 do CPC e na jurisprudência relacionada à inter-
pretação do conteúdo deste último, com fundamento no artigo 3º do 
CPP, extrai-se dos autos que o procedimento adotado na primeira ins-
tância não se reveste de ilegalidade, no que diz respeito à suposta viola-
ção ao direito do acusado ao rito processual adequado. Houve um mo-
tivo justo e concreto para que as informações prestadas pelos corréus 
fossem juntadas aos autos apenas no momento em que o foram, uma 
vez que, para tanto, dependia-se da finalização dos acordos de colabo-
ração premiada em que foram colhidas as declarações. Portanto, havia 
efetivo impedimento para que se aportassem ao caderno processual, em 
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momento anterior, os novos elementos de prova, relativos, todavia, a 
fatos já conhecidos (compreendidos na imputação).

9.8. Voto no sentido do desprovimento (improcedência) da correição 
parcial.

10. Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à correição parcial.

CORREIÇÃO PARCIAL (TURMA) Nº 5024845-32.2018.4.04.0000/PR
Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene

Corrigente: A.J.M.F.Q.
Advogados: Dra. Dora Marzo de Albuquerque Cavalcanti Cordani

Dr. Augusto de Arruda Botelho Neto
Dr. Rafael Tucherman

Dra. Paula Lima Hyppolito dos Santos Oliveira
Dra. Marcella Kuchkarian Markossian

Dr. Gabriel Holtz Rocha de Lima
Corrigido: Juízo Substituto da 23ª VF de Curitiba

Interessado: A.A.
Advogados: Dr. Pedro Luiz Bueno de Andrade

Dr. Caio Henrique Godoy da Costa
Dr. Ricardo Losinskas Hachul

Interessado: C.F.N.
Advogadas: Dra. Elisa Fernandes Blasi

Dra. Nicole Trauczynski
Interessado: G.B.

Advogados: Dr. René Ariel Dotti
Dr. Alexandre Knopfholz

Dr. Gustavo Britta Scandelari
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Dr. Luis Otávio Sales da Silva Junior
Dr. Guilherme de Oliveira Alonso

Dr. Bruno Malinowski Correia
Dra. Fernanda Lovato Ferraz Santos

Interessado: H.O.
Advogados: Dr. Gabriel Bertin de Almeida

Dr. Ivan Itiro Yabushita
Dra. Claudia da Rocha

Dra. Ana Beatriz da Luz
Interessado: I.H.C.

Advogado: Dr. Gustavo Moreno Polido
Interessado: L.G.

Advogados: Dr. Rodrigo José Mendes Antunes
Dr. Hassan Mohamad Annan
Dra. Juliana Pistun Montagna

Interessado: M.J.A.
Advogados: Dr. Pedro Luiz Bueno de Andrade

Dr. Caio Henrique Godoy da Costa
Dr. Ricardo Losinskas Hachul

Interessado: M.M.Z.
Advogados: Dra. Carolina de Oliveira Lopes

Dr. Judas Tadeu Grassi Mendes Junior
Dra. Andrea Ricetti Bueno Fusculim

Dr. Marcio Adriano Pinheiro
Interessado: Ministério Público Federal

Interessado: N.L.J.
Advogados: Dr. Gustavo Sartor de Oliveira

Dr. Tracy Joseph Reinaldet dos Santos
Dr. Matteus Beresa de Paula Macedo

Interessado: O.A.S.G.
Advogados: Dra. Juliana Pistun Montagna

Dr. Vitor Augusto Sprada Rossetim
Dr. Carlos Eduardo Mayerle Treglia

Dr. Luiz Gustavo Pujol
Dra. Renata Amaral Farias

Dr. Guilherme Siqueira Vieira
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Dr. Allian Djeyce Rodrigues Machado
Dra. Priscila Lais Ton Bubniak

Dr. Rodrigo Sanchez Rios
Interessado: O.A.S.G.J.

Advogados: Dr. Rodrigo Sanchez Rios
Dr. Luiz Gustavo Pujol

Dr. Carlos Eduardo Mayerle Treglia
Dr. Vitor Augusto Sprada Rossetim

Dr. Guilherme Siqueira Vieira
Dra. Renata Amaral Farias

Dra. Priscila Lais Ton Bubniak
Dr. Allian Djeyce Rodrigues Machado
Dra. Izabella Cristina Alonso Soares

Interessado: P.G.B.
Advogados: Dr. Rodrigo Muniz Santos

Dr. Fernando Muniz Santos
Dr. Rodrigo Otavio Vicentini

Dra. Janaina Maria Bettes
Dra. Fernanda Elisa Mulet Rangel Sdroyewski

Dra. Camila Rodrigues Forigo
Dra. Flavia Penna Guedes Pereira
Interessada: Polícia Federal/PR

Interessado: S.A.L.
Advogados: Dr. Frederico Crissiuma de Figueiredo

Dr. Gustavo Neves Forte
Interessado: S.A.C.L.

Advogados: Dr. Marcio Adriano Pinheiro
Dra. Carolina de Oliveira Lopes

Dr. Judas Tadeu Grassi Mendes Junior
Dra. Andrea Ricetti Bueno Fusculim

Interessado: V.R.
Advogados: Dr. Antonio Carlos Ramos Pereira

Dr. Diego Franco Pereira
Interessado: W.M.V.

Advogados: Dr. Edmar José Chagas
Dr. Rogerio de Souza
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EMENTA

Correição parcial. “Operação Integração”. 48ª fase da “Opera-
ção Lava-Jato”. Ilicitude e ilegitimidade da prova. Distinção. Prova 
ilegítima já anulada, desentranhada e sem efeitos. Exclusão mediante 
riscagem de conteúdo e menção em peças processuais e atos judiciais. 
Descabimento. Comprometimento da narrativa da denúncia. Conta-
minação da instrução e da visão imparcial do julgador e dos demais 
agentes no processo. Inocorrência. Inversão tumultuária. Inexistência. 
Celeridade processual apesar da complexidade da causa. Riscagem em 
arquivos de processo eletrônico. Quebra de códigos de segurança e 
autenticidade. Impossibilidade.

1. Nos termos do art. 263, caput, do Regimento Interno desta Corte, 
a correição parcial visa à correção de erros ou abusos que acarretem 
inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, paralisação injustificada 
dos feitos ou dilação abusiva dos prazos, cabível na ausência de recurso 
previsto a amparar a parte prejudicada.

2. Respeitados os limites da correição parcial – que não é a via ade-
quada para discutir a validade de prova –, a negativa de riscagem de 
trechos ou referências, na denúncia ou em decisões judiciais, de depoi-
mento já anulado, desentranhado dos autos e que não poderá surtir 
qualquer efeito na instrução ou em futura sentença não caracteriza hi-
pótese de tumulto ou paralisação injustificada a ensejar o acolhimento 
do pedido correicional.

3. A via correicional não é sede própria para exame de provas e 
confrontação de teses, matéria a ser tratada em sede e tempo próprios 
– durante a instrução e no momento processual oportuno –, o mesmo 
ocorrendo quanto à imputação pelo crime de lavagem de dinheiro, que 
apresenta justa causa para a persecução criminal, como já consignado 
na decisão de recebimento da denúncia, pois, se ao final da instrução 
não sobrevierem elementos suficientes e seguros a sustentar a acusação, 
o juízo será absolutório, corolário da cognição exauriente, sem que isso 
caracterize o alegado tumulto processual.

4. Tratando-se de depoimento anulado em razão de violação de for-
ma na obtenção da prova (falta de advertência quanto ao direito ao si-
lêncio), e não por ofensa ao direito material do investigado (violação de 
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sigilo, integridade física ou proteção domiciliar, v.g.), não se dá o alega-
do risco de contaminação de todos os atos posteriores, efeito inerente à 
prova materialmente ilícita – assim entendida a que viola direito mate-
rial personalíssimo, comprometendo a licitude do objeto, ao contrário 
da prova ilegítima, que não possui validade por vício formal –, de modo 
que eventual irregularidade formal pode, em tese, tornar imprestável a 
prova, com possibilidade de repetição, mas sem contaminação de atos 
ulteriores.

5. De qualquer forma – e levando em conta, por cautela, a extrema 
hipótese de prova ilícita, pois essa é a tese defensiva –, neste momento 
processual, em que ainda não se sabe se as informações constantes do 
depoimento já anulado possuem outras fontes, lícitas e aproveitáveis, 
é suficiente a já declarada nulidade do depoimento e seu desentranha-
mento, e eventuais dúvidas sobre se determinada imputação deriva, ou 
não, do depoimento – ou se sustenta em outros elementos probatórios 
– devem ser resolvidas pro societate, podendo a questão ser eventual-
mente revista no momento da prolação da sentença, na livre apreciação 
probatória.

6. Em análise perfunctória, sem adentrar no exame do acervo proba-
tório – incabível na via restrita da correição parcial e impraticável neste 
momento processual, pois somente a inicial acusatória tem mais de 600 
anexos –, é possível constatar que foram colhidos outros elementos de 
prova que lastreiam a imputação, oriundos de busca e apreensão e que-
bras de sigilo fiscal, bancário, telefônico e telemático, de modo que não 
se tem comprometida a narrativa, a integridade ou a coerência da inicial 
acusatória pela supressão, por nulidade, do depoimento do corréu.

7. Reconhecer-se a nulidade derivada de todo o conjunto probatório 
e, por consequência, da persecução penal em curso seria antecipar a 
discussão sobre questão a ser enfrentada no momento da prolação da 
sentença e negar prematuramente eventuais efeitos de elementos pro-
batórios autônomos, o que não se admite.

8. Eventual declaração de nulidade do processo exigirá a comprova-
ção de utilização da prova ilícita na sentença condenatória, razão pela 
qual não há que se falar em preservação do juízo singular, das demais 
jurisdições e das searas diversas da criminal de eventual contaminação 
pela prova ilícita (precedentes do STF).
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9. Peças processuais ou decisões judiciais não são prova do crime, 
razão pela qual estão fora da regra de exclusão das provas obtidas por 
meios ilícitos contida no art. 5º, LVI, da CF e do disposto no art. 157 do 
CPP – que não prevê exclusão de peças processuais.

10. Inexistindo inversão tumultuária, pois já anulado e desentranha-
do o depoimento, sendo prematuro aferir se determinada imputação de-
riva do depoimento ou se sustenta em outros elementos probatórios, e 
considerando que a livre apreciação da prova será realizada por ocasião 
da sentença, a ensejar oportunidade de manifestação das defesas na se-
ara oportuna – da apelação – para corrigir eventuais distorções, não se 
tem hipótese de acimento do pedido correicional.

11. A inovação do processo eletrônico trouxe consigo uma nova 
realidade, a exigir o manejo de habilidades e ferramentas capazes de 
garantir não só a utilização do sistema de processamento virtual, mas 
também, e principalmente, a segurança dos dados virtuais que com-
põem essa modalidade processual, e, nesse contexto, o pleito defensivo 
de “riscagem ou oposição de tarjas” em arquivos eletrônicos que já in-
tegram o caderno virtual acarretaria a quebra de códigos de segurança e 
de autenticidade, o que evidentemente poderia comprometer a higidez 
e a confiança no processamento por esse meio.

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, indeferir o pedido de correição parcial, nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integran-
te do presente julgado.

Porto Alegre, 07 de agosto de 2018.
Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene: A defesa 
de A.J.M.F.Q. ingressou com a presente correição parcial contra deci-
são proferida pelo juízo substituto da 23ª VF de Curitiba/PR que, nos 
autos da Ação Penal nº 5013339-11.2018.4.04.7000/PR, indeferiu pe-
dido para “que fossem riscadas da denúncia todas as referências ao in-
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terrogatório de C.F.N. na fase de investigação”.
Narra que o corrigente foi denunciado, juntamente com outros cor-

réus, pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, 
“imputações atreladas ao corréu C.F.N.”, cujo depoimento na fase de 
investigação foi anulado, por ausência de advertência do direito ao si-
lêncio; que, apesar de nulo o depoimento e determinado seu desentra-
nhamento, a defesa requereu que fossem “riscadas da denúncia todas 
as referências ao interrogatório de C.F.N. realizado na fase de investi-
gação, bem como ao conteúdo do que o corréu disse na ocasião, após o 
que deve ser dada vista ao Ministério Público Federal para se manifestar 
sobre a integridade e a coerência da denúncia com a supressão daqueles 
trechos”, mas o pedido restou indeferido, mantendo-se a tramitação de 
ação penal fundada em denúncia que utiliza prova ilícita; e que, sendo 
flagrante o constrangimento ilegal e evidente a inversão tumultuária de 
atos e fórmulas legais, impõe-se a recondução do processo à sua or-
dem natural, “devendo ser riscados os trechos da denúncia dependentes 
da prova ilícita”, com a subsequente “manifestação da Procuradoria da 
República sobre a integridade e a coerência da denúncia após o proce-
dimento de riscagem” e posterior “avaliação da possibilidade de subsis-
tência das acusações desfechadas ao peticionário”.

Diz que a denúncia adotou justamente o depoimento nulo para afir-
mar que “a empresa Power Marketing não teria existência real e que os 
valores por ela recebidos das empresas THP e Rio Tibagi haveriam se 
destinado a pagamento de campanhas eleitorais”; que a prova ilícita “é 
empregada como elemento relevante para a suposição de que os contra-
tos da Power Marketing com a Rio Tibagi e a THP seriam fictícios” e 
“utilizada como elemento único para a delimitação do suposto destino 
dos recursos depois de transferidos pela Rio Tibagi e pela THP para 
a Power Marketing, qual seja, o ‘financiamento de campanhas políti-
cas’”; e que “a mera permanência de remissões na inicial acusatória ao 
ilegal interrogatório de C.F.N. significa que a prova ilícita permanece, 
mesmo que indiretamente, sendo admitida no processo e nele produzin-
do efeitos, em oposição frontal ao quanto dispõe o artigo 5º, inciso LVI, 
da Constituição Federal”.

Alega, em síntese, que a) “declarada a ilicitude da prova, ela não 
pode continuar sendo utilizada na denúncia, sob pena de ofensa ao 
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postulado constitucional de inadmissibilidade da prova ilícita no pro-
cesso”, especialmente por se tratar de “elemento de inegável impor-
tância para a dedução da tese acusatória, em especial na indispensável 
declinação do destino dos recursos supostamente lavados”; b) “para a 
necessidade da riscagem ora requerida, pouco importa o fato de que 
‘a denúncia está fundamentada em diversos elementos probatórios co-
lhidos durante a fase investigatória’”, bastando, para que as menções 
sejam suprimidas, as várias referências contidas na denúncia, inde-
pendentemente de eventual debate sobre a justa causa da ação penal; 
c) embora qualifique o depoimento anulado como “restrito”, a deci-
são impugnada “admite que o ato anulado possui ‘valor probante’, 
configurando assim prova ilícita que não pode repercutir de qualquer 
forma no processo”, admitindo “que poderá ser retratado futuramen-
te”; d) o que o magistrado classifica como “meras menções indiretas 
das declarações lançadas no interrogatório prestado na fase prelimi-
nar” são “referências diretas da denúncia à prova ilícita, inclusive e 
principalmente com o fito de compor parte essencial da acusação – a 
destinação do dinheiro em tese branqueado”; e e) “o fato de se tratar 
de ‘provas repetíveis’ e ‘elementos orais’, que ‘devem ser reproduzi-
dos em juízo’, não interfere no caso, pois a prova permanece sendo 
ilícita”.

Requereu, inclusive por liminar, fosse sobrestada a Ação Penal nº 
5013339-11.2018.4.04.7000/PR até o julgamento final do presente fei-
to, ou, alternativamente, que fosse “desde logo determinado ao mm. 
juízo corrigendo que suprima da denúncia todas as referências à prova 
ilícita”, e, ao final, a procedência da correição parcial, para que “se-
jam riscadas da denúncia todas as referências ao interrogatório de C.
F.N. realizado na fase de investigação, bem como ao conteúdo do que 
o corréu disse na ocasião, após o que deve ser dada vista ao Ministério 
Público Federal para se manifestar sobre a integridade e a coerência da 
denúncia com a supressão daqueles trechos”.

Indeferida a liminar (ev. 02) e dispensadas as informações, manifes-
tou-se o Ministério Público Federal pelo indeferimento do pedido (ev. 
13).

É o relatório.
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VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene: O pedido 
liminar foi examinado nos seguintes termos:

“Trata-se de correição parcial contra decisão proferida na Ação Penal nº 5013339-
11.2018.404.7000, proposta originalmente perante o juízo da 13ª VF de Curitiba/PR no 
âmbito da já conhecida ‘Operação Lava-Jato’, em decorrência da deflagração da 48ª fase da 
operação, batizada de ‘Integração’, cujas investigações se desenvolvem no Pedido de Busca 
e Apreensão 5052288-41.2017.404.7000 e no Inquérito Policial 5004606-51.2017.404.7013.

Posteriormente, em razão de declinação da competência, a ação penal e os feitos conexos 
foram livremente redistribuídos, passando a tramitar sob a jurisdição do juízo substituto da 
23ª VF de Curitiba/PR, que proferiu a decisão impugnada nos seguintes termos (ev. 446 
da AP de origem):

‘1. Evento 422: A defesa de A.J.M.F.Q. requer ‘sejam riscadas da denúncia todas as 
referências ao interrogatório de C.F.N. realizado na fase de investigação, bem como ao 
conteúdo do que o corréu disse na ocasião, após o que deve ser dada vista ao Ministério 
Público Federal para se manifestar sobre a integridade e a coerência da denúncia com a 
supressão daqueles trechos’.

Com efeito, como já decidido, o interrogatório na fase investigatória foi declarado 
ilegal, nos termos da decisão do evento 350, nos seguintes termos:

‘Então, defiro o requerido pela defesa de C.F.N. e declaro a ilicitude do interrogatório 
na fase de investigação de C.F.N. por falta de advertência do direito ao silêncio. A prova 
não será considerada por este juízo e será desentranhada dos autos.

A ilicitude não afeta a continuidade da persecução mesmo contra C.F.N., uma vez que 
fundada em outras provas.’

Conforme se verifica do evento 425, a referida decisão foi efetivamente cumprida por 
meio do desentranhamento do interrogatório prestado na fase de investigação.

A defesa de A.J.M.F.Q., no entanto, afirma que, não obstante desentranhado dos autos, 
o interrogatório permanece surtindo efeitos no processo, porquanto há referência das 
declarações na inicial acusatória (denúncia).

Sem razão o pleito formulado, porquanto o elemento probatório colhido na fase inqui-
sitorial já foi desentranhado, bem como não será considerado pelo juízo, como já expres-
samente consignado na decisão lançada no evento 350. Entretanto, a exclusão do elemento 
colhido na investigação não prejudica o prosseguimento do curso do processo, porquanto 
a denúncia está fundamentada em diversos elementos probatórios colhidos durante a 
fase investigatória, conforme ponderado e destacado na decisão (evento 6 – DESPADE1) 
que reconheceu parcialmente a presença de justa causa para o processamento do feito, 
ressalvados os fatos 1, em relação a W.M.V., 16, 17 e 18 da denúncia, rejeitados em razão 
da falta de justa causa.

Desse modo, diversamente do destacado pela defesa de A.J.M.F.Q., evento 426, a 
denúncia oferecida em seu desfavor não se fundamenta exclusivamente no elemento 
probatório (declaração prestada na fase inquisitorial) reputado ilegal.

Ademais, com relação ao pleito de riscar na denúncia os trechos que fazem menção 
às declarações, sem razão a pretensão formulada, porquanto a declaração anulada pela 
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decisão anterior (evento 350) tem valor probante restrito, pois se trata de elemento (decla-
ração) colhido na fase inquisitorial, cujo declarante pode, livremente, retratar-se em juízo.

Desse modo, meras menções indiretas das declarações lançadas no interrogatório 
prestado na fase preliminar não contaminam a própria peça inicial (denúncia), cuja justa 
causa está fundamentada em diversos elementos colhidos na fase preliminar, ou outro ato 
processual praticado, não havendo que se falar, nesta hipótese, de prova ilícita, como 
quer fazer prevalecer o suplicante.

Ademais, é importante destacar que as provas repetíveis, em especial, os elementos 
orais, necessários para o juízo de mérito acerca do caso penal, devem ser reproduzidas em 
juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, de modo que todos os corréus te-
nham a possibilidade de exercer, efetivamente, a ampla defesa e o contraditório, nos termos 
do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, em processo penal que garanta o devido 
processo legal, artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal.

Desse modo, indefiro o pedido formulado pela defesa de A.J.M.F.Q., evento 422 – PET1.’
Inicialmente, destaco que a correição parcial, visando à correção de erros ou abusos que 

acarretem inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, paralisação injustificada dos feitos 
ou dilatação abusiva dos prazos, tem seu cabimento admitido nos termos do que dispõe o 
art. 263, caput, do Regimento Interno desta Corte:

‘Art. 263. A correição parcial visa à emenda de erros ou abusos que importem a inversão 
tumultuária de atos e fórmulas legais, a paralisação injustificada dos feitos ou a dilação 
abusiva dos prazos por parte dos juízes de primeiro grau, quando, para o caso, não haja 
recurso previsto em lei.’

É providência destinada a ordenar o curso do processo, tumultuado ou injustamente 
paralisado, em virtude de ação ou omissão do julgador, somente cabível na ausência de 
outro recurso previsto em lei a amparar a parte prejudicada.

Como já observado pela decisão impugnada, a cujos fundamentos me filio, a negativa 
de riscagem de trechos ou referências, na denúncia, do depoimento já anulado não carac-
teriza hipótese de tumulto ou paralisação injustificada a ensejar o acolhimento do pedido 
correicional.

No caso dos autos, em exame preliminar e respeitados os limites da correição parcial 
– que não é a via adequada para discutir a validade de prova –, não verifico a inversão 
tumultuária apontada pela defesa, seja porque já declarada a nulidade do depoimento – que 
não poderá surtir qualquer efeito na instrução ou em futura sentença –, seja porque, neste 
momento processual, é prematuro aferir se determinada imputação deriva do depoimento 
ou se sustenta em outros elementos probatórios, uma vez que a livre apreciação da prova 
deve ser realizada por ocasião da sentença, a qual ensejará oportunidade de manifestação 
das defesas na seara oportuna – da apelação – para corrigir eventuais distorções.

A denúncia está fundamentada em diversos elementos probatórios colhidos durante a 
fase investigatória – e não apenas no depoimento do corréu C.F.N. –, e existe a possibili-
dade de que as informações por ele prestadas no depoimento já anulado tenham também 
outras fontes, lícitas e aproveitáveis, o que só será revelado durante a instrução, que já se 
antevê complexa.

Não há inversão de atos ou de rito, e, pelo contrário, é o pleito defensivo que pode, em 
tese, acarretar indesejado tumulto no andamento da ação penal de origem, que, apesar de sua 
complexidade e da pluralidade de réus, apresenta célere e regular tramitação. Não é demais 
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referir que a ação penal na origem tramita de forma célere também pela presença de réu 
preso, cuja custódia foi mantida em julgamento de habeas corpus ocorrido em 03.07.2018.

Desse modo, não vendo prejuízo ao regular prosseguimento do feito ou inversão tumul-
tuária evidente no indeferimento do pleito defensivo a justificar o provimento liminar de 
suspensão da ação penal, melhor é aguardar o parecer ministerial para solução definitiva 
pelo colegiado, com enfrentamento de todas as teses defensivas.

Ante o exposto, indefiro a liminar.” (destaquei)

Como já referido por ocasião do exame liminar, a negativa de risca-
gem de trechos ou referências na denúncia do depoimento já anulado, 
desentranhado dos autos e que não surtirá qualquer efeito na instrução 
ou em futura sentença não caracteriza hipótese de tumulto ou paralisa-
ção injustificada a ensejar o acolhimento do pedido correicional.

De início, destaco que o depoimento anulado foi desconsiderado 
pelo juiz da causa, por cautela, em razão de violação de forma na ob-
tenção da prova (falta de advertência quanto ao direito ao silêncio), e 
não por ofensa ao direito material do investigado (violação de sigilo, 
integridade física ou proteção domiciliar, v.g.), o que já afasta o alegado 
risco de contaminação de todos os atos posteriores, efeito inerente à 
prova materialmente ilícita – assim entendida a que viola direito mate-
rial personalíssimo, comprometendo a licitude do objeto, ao contrário 
da prova ilegítima, que não possui validade por vício formal –, de modo 
que eventual irregularidade formal pode, em tese, tornar imprestável a 
prova, com possibilidade de repetição, mas sem contaminação de atos 
ulteriores.

De qualquer forma – e levando em conta, por cautela, a extrema 
hipótese de prova ilícita, pois essa é a tese defensiva –, tenho que neste 
momento processual é suficiente a já declarada nulidade do depoimen-
to e o seu desentranhamento, e eventuais dúvidas sobre se determinada 
imputação deriva, ou não, da prova ilícita – ou se sustenta em outros 
elementos probatórios – devem ser resolvidas pro societate, podendo a 
questão ser eventualmente revista no momento da prolação da sentença, 
na livre apreciação probatória. Além disso, ainda não se sabe se as in-
formações constantes do depoimento já anulado possuem outras fontes, 
lícitas e aproveitáveis, circunstâncias a serem aferidas em sede própria, 
durante a instrução probatória que já se antevê complexa, razão pela 
qual, também sob esse aspecto, não se verifica a inversão tumultuária 
alegada.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 315

Em análise perfunctória, sem adentrar no exame do acervo probató-
rio – incabível na via restrita da correição parcial e impraticável neste 
momento, pois somente a inicial acusatória tem mais de 600 anexos –, 
é possível constatar que foram colhidos outros elementos de prova que 
lastreiam “as imputações atreladas ao corréu C.F.N.” – nos dizeres 
da inicial – e, de certa forma, ao menos em juízo de cognição sumária, 
vinculam o corrigente aos fatos em apuração na ação penal de origem 
(cartões de visitas em nome de C.F.N. como “Consultor da TPI”, agen-
da com telefone de H.O. com o apelido “Japonês”, documentos com 
nome e telefone de N.M., ligações para H.M., e-mails trocados entre o 
corrigente e o corréu C.F.N. sobre contrato entre a THP (Triunfo) e a 
empresa Power Marketing, extratos bancários indicando saques e depó-
sitos em dinheiro, de altos valores, aparentemente incompatíveis com a 
situação da empresa Power Marketing, relatórios fiscais e financeiros, 
documentos relativos a concessões e ofício endereçado ao Ministério 
dos Transportes), de modo que não se tem comprometida a compreen-
são, a integridade ou a coerência da inicial acusatória pela supressão, 
por nulidade, do depoimento de C.F.N., como sustenta a defesa.

Na mesma linha, apenas para corroborar a existência de material 
probatório diverso do depoimento anulado, importa destacar a existên-
cia de pedidos já deferidos de quebra de sigilo fiscal, bancário, telefô-
nico e telemático, além de colaboração premiada já homologada, o que 
também enfraquece a tese defensiva sustentada pelo corrigente de que 
“o depoimento nulo foi empregado como elemento relevante e utilizado 
como elemento único para a imputação”.

Reitero que a via correicional não é sede própria para exame de 
provas e confrontação de teses, razão pela qual a efetiva destinação 
dos valores oriundos de contratos supostamente simulados, nos dizeres 
da denúncia, bem como eventual participação – ou não – do corrigen-
te nos contratos referidos na inicial acusatória, a que título se deu tal 
intervenção e se decorreu de relação jurídica de fato ou de direito, é 
matéria a ser tratada em sede e tempo próprios – durante a instrução – 
e no momento processual oportuno, o mesmo ocorrendo quanto à impu-
tação pelo crime de lavagem de dinheiro, que apresenta justa causa para 
a persecução criminal, como já consignado na decisão de recebimento 
da denúncia. Ademais, se ao final da instrução não sobrevierem elemen-
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tos suficientes e seguros a sustentar a acusação, o juízo será absolutório, 
corolário da cognição exauriente, sem que isso caracterize o alegado 
tumulto processual.

Ao contrário do que sustenta a defesa, a prova ilícita não está a pro-
duzir efeitos, seja porque já declarada nula e desentranhado o depoi-
mento, seja porque plenamente ciente o magistrado das consequências 
dessa nulidade, seja, ainda, porque é inadmissível presumir que o ma-
gistrado não observará o fato e suas consequências na condução da ação 
penal que preside, ou que terá comprometida sua visão imparcial do 
feito.

Reconhecer-se a nulidade derivada de todo o conjunto probatório 
e, por consequência, da persecução penal em curso seria antecipar a 
discussão sobre questão a ser enfrentada no momento da prolação da 
sentença e negar prematuramente eventuais efeitos de elementos pro-
batórios autônomos, o que não se admite. Ademais, eventual declaração 
de nulidade do processo exigirá a comprovação de utilização da prova 
ilícita na sentença condenatória, razão pela qual tampouco há risco de 
contaminação do processo pela prova já reconhecidamente nula. Nesse 
sentido já decidiu esta Corte, com base em precedente do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE DA PROVA. EFEITOS. 
EXAME APROFUNDADO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COMPLE-
XO. CONHECIMENTO APÓS INSTRUÇÃO. MOMENTO ADEQUADO.

1. A impetração de habeas corpus destina-se a corrigir eventual ilegalidade praticada 
no curso do processo, sobretudo quando houver risco ao direito de ir e vir do investigado 
ou réu. Significa dizer que o seu manejo, a fim de discutir questões processuais, deve ser 
resguardado para situações excepcionais, quando houver flagrante ilegalidade que afete 
sobremaneira a ampla defesa.

2. Eventual discussão a respeito de quaisquer vícios materiais e formais da prova poderá 
ter lugar no curso da própria ação penal ou mesmo em sede recursal, não restando demons-
trado flagrante constrangimento ilegal capaz de provocar a suspensão dos atos processuais.

3. As questões relativas à produção de prova são, em regra, afetas ao juízo de primeiro 
grau, sendo que eventual alegação de cerceamento de defesa deve ser arguida em preliminar 
de apelo, à vista da sentença.

4. Mostra-se necessária a comprovação da utilização da prova ilícita na sentença 
condenatória para declaração da nulidade do processo (HC 83.582, Gilmar Mendes).

5. Sem a demonstração de prejuízo, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, 
corolário da natureza instrumental do processo, não se decreta nulidade no processo penal.

6. Agravo regimental improvido. Habeas corpus a que se nega seguimento.” (HC 
5008935-67.2015.404.0000, 8ª Turma, rel. Des. Federal João Pedro Gebran Neto, unânime, 
em 08.04.2015)
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Consigno, outrossim, que o desentranhamento de peças que façam 
menção a provas ilícitas já foi objeto de exame pelo Supremo Tribu-
nal Federal, no RHC 137.638/PR, relator Ministro Gilmar Mendes, 
julgamento em 29.11.2016, tendo a 2ª Turma da Corte Constitucional 
firmado o entendimento de que “a denúncia, a pronúncia, o acórdão e 
as demais peças judiciais não são provas do crime, pelo que, em prin-
cípio, estão fora da regra de exclusão das provas obtidas por meios 
ilícitos – art. 5º, LVI, da CF”, aduzindo que “a legislação, ao tratar das 
provas ilícitas e derivadas, tampouco determina a exclusão de peças 
processuais que a elas façam referência – art. 157 do CPP”, ou seja, o 
art. 157 do CPP não prevê exclusão de peças processuais, e denúncia, 
acórdão e demais peças judiciais não constituem prova.

Transcrevo, por oportuno, trechos do voto condutor:
“(...)
As instâncias ordinárias determinaram a exclusão do exame de alcoolemia, por 

considerarem que a coleta de tecido sanguíneo enquanto o paciente estava em coma e a 
subsequente realização da perícia, mesmo autorizadas judicialmente, ofendiam o direito à 
intimidade e o direito a não produzir prova contra si. O acerto dessa decisão não está em 
análise na presente impetração.

A questão aqui diz com as consequências dessa exclusão. Os impetrantes defendem 
que as peças processuais que fazem referência ao exame de alcoolemia são, elas mesmas, 
ilícitas e devem ser desentranhadas.

O STJ assim abordou a questão:
‘3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Independentemente da prova pericial tida 

por ilícita (teste de alcoolemia), há nos autos principais diversos depoimentos, inclusive do 
próprio paciente, admitindo a ingestão de bebida alcoólica anteriormente aos fatos, assim 
como dos socorristas e do médico quanto aos indícios de embriaguez, em razão do hálito 
etílico do ora paciente, além das testemunhas que informam que o acusado teria ingerido 
algumas garrafas de vinho juntamente com um amigo e deixado o restaurante conduzindo seu 
veículo Passat em alta velocidade e em aparente estado de embriaguez, elementos que não 
são derivados da prova pericial. Questão que deve ser submetida ao Conselho de Sentença 
para que forme o convencimento acerca do elemento subjetivo dos homicídios imputados.’

De forma semelhante, tenho que não procede o argumento de que todas as peças do 
processo que fazem alguma referência ao exame de alcoolemia devem ser desentranhadas 
e substituídas.

A denúncia, a pronúncia, o acórdão e as demais peças judiciais não são provas do 
crime, pelo que, em princípio, estão fora da regra constitucional de exclusão das provas 
obtidas por meios ilícitos – art. 5º, LVI, da CF.

A legislação, ao tratar das provas ilícitas e derivadas, tampouco determina a exclusão 
de peças processuais que a elas façam referência – art. 157 do CPP. (...)”
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Colaciono, por fim, as bem-lançadas considerações do parecer mi-
nisterial acostado ao ev. 13:

“(...)
No presente caso, não há motivos para a intervenção do juízo recursal, não se podendo 

confundir o indeferimento da medida com tumulto processual por parte do juízo. Como bem 
pontuado pela desembargadora relatora, ‘a negativa de riscagem de trechos ou referências, 
na denúncia, do depoimento já anulado não caracteriza hipótese de tumulto ou paralisação 
injustificada a ensejar o acolhimento do pedido correicional’.

Não fosse isso, tem-se nos autos que o interrogatório prestado em sede policial por 
C.F.N., além de já ter sido considerado ilegal, já foi desentranhado dos autos, conforme se 
observa da certidão constante no evento 425 da ação penal.

2.8. Ainda, cumpre registrar que a denúncia não tem como fundamento apenas o de-
poimento prestado por C.F.N. e considerado ilegal pelo juízo, mas muitos outros elementos 
de prova que foram produzidos, licitamente, no curso das investigações. E só o curso da 
instrução processual logrará demonstrar se as informações prestadas pelo corrigendo não 
têm outras fontes lícitas e aproveitáveis. Não macula a denúncia, portanto, a manutenção 
das referências.

Muito embora o caso concreto não seja idêntico ao dos presentes autos, a decisão tomada 
pelo STJ, a seguir transcrita, serve para demonstrar a possibilidade de se dar continuidade 
à ação penal, quando, aí sim, tal como no presente feito, em que pese a existência de prova 
ilícita, verifica-se a existência de outros elementos de prova que embasam a denúncia:

‘RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO. RECEBIMENTO 
DE SEGURO-DEFESO. INTERROGATÓRIO POLICIAL. COMPROMISSO DE FALAR 
A VERDADE. ADVERTÊNCIA SOBRE O CRIME DE FALSO TESTEMUNHO. CON-
DIÇÃO DE INVESTIGADOS EXPLÍCITA DESDE O INÍCIO DAS INVESTIGAÇÕES. 
NEMO TENETUR SE DETEGERE. NULIDADE. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDA-
DE. EXISTÊNCIA DE MEIOS DE PROVA INDEPENDENTES. RECURSO PARCIAL-
MENTE PROVIDO.

1. É nulo, por violar direito de não autoincriminação, o interrogatório policial dos re-
correntes, no qual, em vez de assegurar-se o direito ao silêncio, faz-se advertência sobre a 
possibilidade de punição pela prática do crime de falso testemunho.

2. ‘Em que pese não ser lícita a prova obtida por meio dos depoimentos prestados pelo 
paciente com a inobservância do seu direito ao silêncio, não se mostra pertinente pedido 
de trancamento da ação penal, já que a denúncia lastreou-se em outros elementos proba-
tórios que não possuem qualquer liame ou nexo de causalidade com as declarações nulas, 
de modo que não é possível considerar-se ausente a falta de justa causa para a persecução 
criminal em exame’ (HC 249.330/PR, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado 
em 12.02.2015, DJe 25.02.2015).

3. Constatada a nulidade do depoimento prestado na fase policial, deve ser dado parcial 
provimento ao recurso em habeas corpus tão somente para declarar a nulidade do interro-
gatório policial dos pacientes e determinar seu desentranhamento dos autos da Ação Penal 
nº 14643-44.2013.4.01.32000, contudo, sem determinar o trancamento do referido processo. 
Recurso parcialmente provido.’ (RHC 67.142/AM, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta 
Turma, julgado em 12.12.2017, DJe 01.02.2018 – grifado)
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2.10. Desse modo, considerando que a providência principal relativamente à prova 
ilícita nos autos da ação penal foi adotada, qual seja, o seu desentranhamento, o fato de ter 
sido indeferido o pedido da defesa, de se riscar da denúncia as menções ao depoimento, 
além de não causar o alegado tumulto processual, igualmente não macula a denúncia ou 
impede o regular curso do processo, porquanto, como já referido, a inicial acusatória baseia 
a imputação dos delitos ao corrigendo em outros elementos de prova licitamente produzidos.

2.11. Assim, é o Ministério Público Federal pelo desprovimento da presente correição 
parcial.”

Observo, por fim, que a inovação do processo eletrônico trouxe con-
sigo uma nova realidade, a exigir o manejo de habilidades e ferramentas 
capazes de garantir não só a utilização do sistema de processamento 
virtual, mas também, e principalmente, a segurança dos dados virtuais 
que compõem essa modalidade processual, e, nesse contexto, o pleito 
defensivo de “riscagem ou oposição de tarjas” em arquivos eletrôni-
cos que já integram o caderno virtual acarretaria a quebra de códigos 
de segurança e de autenticidade, o que evidentemente poderia compro-
meter a higidez e a confiança no processamento por esse meio.

Assim, inexistindo inversão tumultuária ou prejuízo ao regular pros-
seguimento do feito em razão do indeferimento do pleito defensivo, a 
justificar o provimento do pedido correicional, e com a concordância 
do Ministério Público Federal, não vejo razão para modificar o entendi-
mento já manifestado, razão pela qual o mantenho por seus próprios e 
jurídicos fundamentos, agregando a presente fundamentação.

Acolhendo a bem-lançada observação do Ministério Público Federal 
em sustentação oral, comunique-se ao juízo corrigendo que, apesar da 
ordem de desentranhamento já cumprida, o depoimento anulado ainda 
se encontra nos autos, pois trazido pelo MPF no ev. 291, Anexo2.

Ante o exposto, voto por indeferir o pedido de correição parcial.
É o voto.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani: Acompa-
nho a e. relatora, destacando linha de raciocínio adicional em suporte 
ao meu voto.

1. Tem-se que, na origem, o mm. juiz federal deliberou por, ad cau-
telam, desconsiderar o interrogatório policial do corrigente, optando 
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por não produzir a pretendida prova de que seus direitos haviam sido 
lidos. Pretende o corrigente, agora, riscar da denúncia expressões que 
haviam sido extraídas da peça inquisitorial, invocando a teoria da árvo-
re dos frutos envenenados.

Definitivamente, não é o caso, contudo. Na origem, jamais o mm. 
juiz cogitou de desconsideração da prova em virtude de violação de 
direito material do interrogado, o que poderia provocar a contaminação 
de tudo o que daí decorreu – por exemplo, se a prova tivesse sido obti-
da mediante violação do sigilo das comunicações, a informação assim 
encontrada não deveria ser revelada na denúncia, e razão teria a defesa.

No caso, o corrigente – pessoa adulta, maior, capaz, empresário e 
que jamais alegou tortura ou coação irresistível – aceitou ser interroga-
do sem protestar. Eventual falta da leitura de seus direitos ao silêncio e a 
advogado pode ensejar a nulidade do ato e sua renovação – mas jamais 
a contaminação, por violência a direito material, das provas e dos arra-
zoados ulteriores.

2. O mm. juiz, em sua decisão, referiu a ilicitude da prova – utilizan-
do-se genericamente do termo para dizê-la contrária ao direito, e não 
para apontar que ocorrera violação a direito material em sua obtenção.

Lembre-se que preferiu afastar o depoimento apenas por razão de 
cautela, sendo menos custoso fazê-lo do que ouvir as testemunhas que o 
MPF arrolou e que iriam demonstrar que tinham sido feitas as advertên-
cias algures denominadas Miranda Rights, apenas deixaram de constar 
expressamente do termo.

3. A questão versa sobre a diferença entre prova ilícita e prova ile-
gítima – importando invocar, inclusive, as distinções da Teoria do Ato 
Jurídico, do Direito Civil, que são estruturais do direito, e que bem 
distinguem os efeitos da proclamação nulificadora quando presentes os 
defeitos de forma versus a ilicitude do objeto.

Segundo o art. 157 do CPP, as provas ilícitas são as obtidas em vio-
lação a normas constitucionais ou legais, devendo ser desentranhadas do 
processo. Violam regra de direito material, seja constitucional, seja legal.

A Constituição Federal brasileira, em seu art. 5º, inc. LVI, revela 
serem inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos. Para a Consti-
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tuição portuguesa, são elas nulas, e a redação do dispositivo bem espe-
cifica quais seriam as violações a impedir sua validade:

“Art. 32. São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coação, ofensa da inte-
gridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na 
correspondência ou nas telecomunicações.”

É bastante claro o balance de interesses realizado originalmente pelo 
próprio constituinte português: de um lado, a obtenção de informações 
para propiciar o direito constitucional à ação e à acessibilidade do Ju-
diciário; de outro, a proteção a direitos da pessoa. Evitando que sejam 
lesados bens de alta relevância no afã de obter a informação, confere-se 
preponderância aos últimos.

Ou seja, não se pode sacrificar a integridade física e moral, o domi-
cílio ou o sigilo das correspondências e das telecomunicações na busca 
de informações que irão embasar o direito de ação.

A prova ilegítima, diferentemente, peca pela forma no momento de 
sua produção. Não há agressão a direito material, porém não se pode 
afirmar a perfeita higidez do elemento probatório quando a ritualística, 
que também tende à proteção da pessoa, é malferida.

A prova ilegítima fere o regramento processual, o qual contém, in-
clusive, determinações prévias a excluir elementos probatórios vicia-
dos, como a proibição de depor em relação a fatos que envolvam o sigi-
lo profissional (art. 207 CPP) ou a recusa de depor por parte de parentes 
e afins (art. 206 CPP).

Sendo nula, a prova ilegítima deverá ser refeita, como dispõe o art. 
573 do CPP, se do defeito de forma advierem prejuízos ao conteúdo da 
verdade.

Nos dizeres de Luiz Flávio Gomes (https: //lfg.jusbrasil.com.br/noti-
cias/1972597/provas-ilicitas-e-ilegitimas-distincoes-fundamentais):

“Qualquer violação ao devido processo legal, em síntese, conduz à invalidade da prova 
(cf. MENDES, Gilmar Ferreira et al. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 
2007. p. 604-605). Esses autores sublinham: A obtenção de provas sem a observância das 
garantias previstas na ordem constitucional ou em contrariedade ao disposto em normas 
fundamentais de procedimento configurará afronta ao princípio do devido processo legal. 
Mas uma coisa é violar uma regra de direito material no momento da obtenção da prova 
(fora do processo). Outra distinta é violar uma regra processual no momento da produção 
da prova (dentro do processo). Obtenção da prova não se confunde com produção da prova. 
A obtenção acontece fora do processo; a produção se dá por meio de um ato processual. A 
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confissão mediante tortura (na polícia) é prova ilícita; a confissão em juízo, perante o juiz 
da causa, sem a intervenção de advogado, é prova ilegítima (deve ser renovada). Ambas 
são antinormativas: mas uma é ilícita, enquanto a outra é ilegítima.”

4. Em geral, as provas ilícitas são obtidas extrajudicialmente, ao 
passo que as ilegítimas são as produzidas no processo judicial. Porque 
a ilicitude diz com a forma de obtenção da informação, ao passo que 
a ilegitimidade diz com os defeitos de transcrição (ou de produção) 
de tal informação – a lei se antecipa e prevê a forma segura para tratar 
a informação, cominando de nulidade aquela que é veiculada sem as 
cautelas prescritas.

Observa-se progressiva extensão de formalidades típicas do proces-
so judicial para a fase do inquérito, o que implica que, naquela seara, 
se verifiquem nulidades probatórias advindas de ambas as razões – a 
falta de adequada formação de um perito extrajudicial pode acarretar a 
ilegitimidade da prova, ainda que produzida fora do processo judicial.

O que importa é que jamais se constatou tenha sido a informação 
obtida ou extraída por meios espúrios, mediante violação de direito 
material: o interrogando, maior e capaz, a forneceu voluntariamente à 
polícia. Será ignorado o interrogatório, e os trechos da denúncia que a 
ele aludem não têm ou terão qualquer força probatória.

Optou o mm. juiz, por excesso de zelo, por desconsiderar o inter-
rogatório, mediante a alegação de que teriam faltado as advertências 
– sem a constatação de qualquer lesão a direito material de maior pre-
ponderância na obtenção da prova – porque vislumbrou possível pro-
blema de validade, e o custo de invalidar a prova seria menor do que 
o de ouvir as testemunhas de que a prova foi validamente colhida.

5. É interessante focar o motivo dessa vinculação entre o modo de 
obtenção da informação, os direitos fundamentais e a nulidade da pro-
va – vale dizer, o porquê de a informação dirigida à tomada de decisão 
judicial demandar formalidades bastante dispendiosas para a sua ob-
tenção ou transcrição (produção) – e a economia fornece, no tópico, 
invejável ponto de vista, como anotado em tese de mestrado de minha 
autoria (Aspectos econômicos da precisão da decisão judicial, Faculda-
de de Direito da Universidade de Lisboa).
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A economia da informação, que pesquisa como a informação e seus 
sistemas afetam a tomada de decisão, legou as descobertas de maior 
impacto no campo das ciências econômicas, representando espetacular 
“ruptura com o passado”, fornecendo explicações de fenômenos que 
de outro modo seriam incompreensíveis, ou dificilmente apreensíveis 
(STIGLITZ, Joseph E. The contributions of the economics of informa-
tion to twentieth century economics. The Quarterly Journal of Econo-
mics, v. 115, n. 4, p. 1.441-1.478, 2000).

É de grande relevância para as ciências sociais o reconhecimento 
de que a informação é imperfeita; de que obter informação envolve 
custos; de que existem importantes assimetrias informativas; ou em 
que extensão tais assimetrias informativas são afetadas por ações de 
empresas e indivíduos, podendo inclusive abrir margem para a ação 
oportunista.

A informação ostenta algumas características especiais em relação a 
outros bens comuns: pode ser produzida com facilidade, porém muitas 
vezes não é confiável; é de fácil propagação, porém de difícil controle; 
não é facilmente distinguível do ruído (informação falsa), senão me-
diante alto custo, muitas vezes proibitivo.

Não obstante tais características, exerce crucial influência na toma-
da de decisões, determinando a qualidade da escolha. A informação 
será positivada como prova no processo judicial, visto, pois, como um 
mecanismo de revelação – por meio dele se pretende obter a verdade, 
à revelia das partes que tal verdade possa prejudicar, contudo de forma 
segura, a evitar a distorção da verdade ou a confusão entre informação 
verdadeira e ruído.

As garantias processuais que cercam a obtenção da prova justamen-
te atendem a essas peculiaridades da informação. Se obter informação 
envolve custos, e se a violência é redutora de custos, nem por isso se 
pode pretender reduzir o custo para a obtenção da informação mediante 
a violação de direitos (tortura, violação de sigilo constitucionalmente 
protegido), e a lei desincentiva tal aventura ao banir, de todo, a prova 
assim contaminada, como também as que dela derivarem.

De outra parte, não se pode descurar do caráter volátil da informa-
ção, sujeita a distorções ou confundível com factoides – o que a lei visa 
inibir determinando que a sua produção siga determinada ritualística 
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previamente estabelecida, as regras do processo legal, sob pena de nu-
lidade.

Nos autos, estamos diante de informação apresentada voluntaria-
mente pelo interrogando, e pretendemos evitar que os informes possam 
sofrer distorções, perdas de sentido durante a transcrição, ou que levem 
a consequências desinteressantes à defesa do réu. Por isso, o acompa-
nhamento de advogado lhe é facultado, e sua ausência conduz ao mero 
descarte da prova.

6. Por último, sublinhe-se que denúncia não é prova; não há sigilo 
violado que enseje a eliminação de informações privadas tornadas pú-
blicas mediante violência; e que riscar expressões contidas na denúncia 
não se afigura tecnicamente possível no processo eletrônico.

Adicionalmente, os ditos que a defesa pretende riscar, ad argumen-
tandum, poderiam ser fruto de inevitable discovery, ou descoberta ine-
vitável, exceção à teoria dos frutos envenenados, já que um mesmo 
fato pode ser comprovado por inúmeras maneiras – somente diante do 
depoimento, cujo acesso está vedado, saberíamos dizer.

É crucial, assim, concluir que não se está veiculando uma informa-
ção obtida com lesão de direito material do interrogando, sequer divul-
gando informação acobertada de sigilo, mantendo-se hígida a denúncia, 
nos termos em que ofertada.

Acompanho, portanto, integralmente, com acréscimo de fundamen-
tação, o voto proferido pela relatora.

Ante o exposto, voto por indeferir o pedido de correição parcial, nos 
termos da fundamentação.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5026317-50.2014.4.04.7100/RS

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani

Apelantes: D.V.N.
E.S.W.

Advogados: Dr. Claudiomar Pereira da Cunha
Dra. Marilia Duarte do Amaral

Apelante: Ministério Público Federal
Apelados: Os mesmos

EMENTA

Processo Penal. Obtenção de financiamento fraudulento (art. 19, 
Lei 7.492/86) ou desvio de finalidade (art. 20). Adequação típica. Fi-
gura do aliciamento. Art. 29 do CP. Ausência de coparticipaçao ou 
interposição. Sujeito ativo do delito. Tomadores do financiamento. Co-
operativa. Ausência de fraude ou dolo civil. Reserva mental quanto ao 
emprego dos recursos. Art. 110 do Código Civil. Absolvição.

1. Os denunciados foram condenados pelo crime de obtenção de fi-
nanciamento fraudulento (art. 19 da Lei nº 7.492/86). Contudo, na de-
núncia se assevera que, “para viabilizar a obtenção dos financiamentos 
e os posteriores desvios de finalidade, os denunciados aliciaram os pro-
dutores rurais e os induziram a financiar os recursos em nome próprio 
para repassá-los à cooperativa”.

2. O tipo penal a que foram condenados prevê a conduta de obter 
financiamento por meio de fraude. Os apelantes, segundo a própria de-
núncia, não obtiveram o financiamento, núcleo do tipo, mas aliciaram e 
induziram os terceiros, não denunciados, que obtiveram financiamento.

3. Não há coparticipação (art. 29 do CP) dos denunciados com outros 
agentes que praticaram o núcleo do tipo – uma vez que os tomadores de 
financiamento não foram denunciados. Por igual, não se alega autoria 
mediata (v.g., coação moral irresistível) ou outra razão jurídico-penal que 
posicionasse como responsável aquele que não perfez a conduta típica.

4. Não há, por igual, utilização de mutuários interpostos (laranjas), 
pois os tomadores do recurso o fizeram em nome próprio, com a von-
tade de, temporariamente, empregá-los para salvar a cooperativa dos 
pequenos agricultores do leite.
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5. Na cooperativa, o sócio-cooperado é ao mesmo tempo “dono da 
sociedade” (possuidor de cotas-partes), usuário e fornecedor. Em razão 
dessa condição, tem o poder de influir na definição das diretrizes e das 
políticas adotadas pela sociedade cooperativa, por meio da participação 
em assembleia geral, não havendo interposição.

6. A circunstância de o tomador do empréstimo tencionar, previa-
mente à assinatura do contrato, frustrar a finalidade pactual dos re-
cursos não caracteriza fraude na obtenção de financiamento (art. 19), 
mas sim desvio de sua finalidade (art. 20). Fidedignos os elementos do 
contrato de financiamento (sujeitos, objeto e causa), a reserva mental 
de um dos contratantes não se equipara a dolo civil ou fraude, estes sim 
capazes de gerar nulidade do pacto – pela distinção exemplificativa de 
Venosa, “há dolo quando alguém omite dados importantes para elevar o 
valor do seguro a ser pago no caso de eventual sinistro; há fraude se o 
sinistro é simulado para o recebimento do valor do seguro”.

7. Opostamente, a “reserva mental” – uma das partes do pacto mani-
festa uma vontade quando da celebração do negócio jurídico, mas, em 
seu íntimo, ela tem a intenção de não cumprir o que foi acordado – não 
acarreta a anulação do pacto, segundo o art. 110 do Código Civil. A ma-
nifestação de vontade do tomador do financiamento subsiste, ainda que 
haja feito a reserva mental de não se comprometer com o pactuado no 
que se refere à particular e imediata destinação do dinheiro. Logo, “re-
serva mental” não é passível de equiparação a “fraude”, também para 
fins penais, tendo ocorrido, em tese, o desvio da finalidade do recurso 
captado.

8. O desvio de finalidade do empréstimo é crime que somente os 
tomadores poderiam ter cometido, não havendo como imputar àquele 
que se beneficiou de crédito obtido por terceiro a pecha pelo desvio 
de finalidade dos recursos do financiamento, à míngua da condenação 
também do tomador.

9. Apelos providos para absolver os réus.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso do Ministério Público e 
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dar provimento ao apelo dos réus, nos termos do relatório, votos e notas 
de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 25 de setembro de 2018.
Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani: O Ministé-
rio Público ofertou denúncia em desfavor de D.V.N. e E.S.W., dando-os 
como incursos na conduta descrita nos arts. 19 e 20, ambos da Lei nº 
7.492/86, c/c art. 71 do Código Penal.

A denúncia, recebida em 30.04.2014 (evento 03 do processo originá-
rio), narrou os fatos nas seguintes letras:

“I – Obtenção, mediante fraude, de financiamentos em instituição financeira oficial 
(art. 19, parágrafo único, da Lei nº 7.492/86) e aplicação de recursos de financiamentos 
em finalidade diversa (art. 20 da Lei nº 7.492/86)

Nos anos de 2004 e 2005, no Município de Canguçu/RS, D.V.N. e E.S.W., ambos na 
gestão e na representação da Cooperativa dos Pequenos Agricultores de Leite da Região 
Sul – Coopal, atuando, respectivamente, como presidente e vice-presidente, obtiveram 
junto ao Banco do Brasil 5 (cinco) financiamentos bancários envolvendo recursos públicos 
subsidiados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf, 
mediante fraude caracterizada pela utilização de 34 (trinta e quatro) interpostos produtores 
rurais, conduta que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 19, parágrafo único, da Lei 
nº 7.492/86, praticado na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal.

Da mesma forma, nas mesmas condições de tempo e lugar, após o recebimento dos 
valores, os denunciados desviaram para a Cooperativa dos Pequenos Agricultores de Leite 
da Região Sul – Coopal a aplicação dos recursos desses financiamentos obtidos mediante 
fraude, em prejuízo das finalidades previstas contratualmente, incorrendo nas sanções do 
art. 20 da Lei nº 7.492/86, na forma dos arts. 29 e 71 do Código Penal.

Os fatos ora denunciados dizem respeito aos 5 (cinco) financiamentos do Pronaf, na 
modalidade investimento, a seguir identificados, no total de R$ 341.201,33, firmados junto 
à Agência do Banco do Brasil de Canguçu/RS, via convênio de prestação de serviços com 
a Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Canguçu – Crehnor-Sul, mediante 
fraude consistente no uso irregular do nome de 34 (trinta e quatro) pequenos agricultores, 
cujos recursos foram desviados para a Coopal:

(...)
Para viabilizar a obtenção dos financiamentos e os posteriores desvios de finalidade, os 

denunciados aliciaram os produtores rurais e os induziram a financiar os recursos em nome 
próprio para repassá-los à cooperativa.

(...)
Para a obtenção dos financiamentos mediante fraude, os denunciados alegavam aos 

produtores que a Coopal, na época dos fatos, estava enfrentando dificuldades financeiras, 
de maneira que, efetuando os financiamentos e repassando os valores à Coopal, os pequenos 
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produtores estavam colaborando com a manutenção das atividades da cooperativa. Tam-
bém, os denunciados prometiam que, após um certo período, o dinheiro seria restituído aos 
produtores, para que, então, aplicassem o crédito em benefício particular.

Os denunciados, após aliciar os produtores, executaram a intermediação do processo 
de contratação dos financiamentos, formando os grupos de produtores de acordo com as 
linhas de crédito, bem como disponibilizando técnicos na Coopal que elaboravam os pro-
jetos individuais de investimento dos valores a serem apresentados à instituição financeira.

Além disso, para a finalidade de coletar as assinaturas nos documentos necessários, 
os denunciados ou chamavam os produtores a comparecerem à Coopal, ou se dirigiam 
pessoalmente à residência dos produtores.

Outrossim, os denunciados D.V.N. e E.S.W. fizeram os produtores assinar esses contratos 
para que o dinheiro fosse, posteriormente, repassado à Coopal, para ser utilizado para o 
pagamento de dívidas da cooperativa e para a compra de equipamentos.

Ressalte-se que, embora firmados em grupos, o emprego do dinheiro estava orçado 
individualmente, com previsão para aplicação direta na propriedade de cada produtor, con-
forme expressa previsão na cláusula contratual denominada ‘APLICAÇÃO DO CRÉDITO’.

No que se refere à comprovação da autoria do desvio de finalidade, os produtores titu-
lares das cédulas de crédito rural afirmaram à autoridade policial que, embora os contratos 
estivessem em nome pessoal e previssem aplicação em suas propriedades rurais, o dinheiro 
dos financiamentos foi efetivamente repassado à Coopal, a pedido dos denunciados D.V.N. 
ou E.S.W.

Além disso, evidenciando a materialidade do desvio, o Banco do Brasil efetuou vis-
toria in loco nas propriedades dos produtores, locais onde os recursos deveriam ter sido 
investidos, e constatou que não há provas do emprego dos valores nos termos dos planos 
de investimentos aprovados pela instituição financeira. Ressalva foi feita pela instituição 
financeira com relação à Nota de Crédito Rural nº 21/17707-4 (Operação nº 14/80993), que 
teve comprovação parcial de aplicação dos recursos na finalidade prevista.”

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença (evento 151), 
julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado para 
condenar D.V.N. e E.S.W. a 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 
(dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 223 (du-
zentos e vinte e três) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário 
mínimo vigente à época do último fato (15.11.2005), atualizados até o 
efetivo pagamento, pela prática do delito catalogado no art. 19, parágra-
fo único, da Lei 7.492/86, c/c o art. 71 do CP.

Deixou, ainda, de fixar valor mínimo para reparação dos danos (art. 
387, IV, do CPP), porque, apesar de o processo conter elementos que 
permitam mensurá-los (e. 139), não houve requerimento por ocasião da 
denúncia.

Inconformados, o Ministério Público (evento 154) e os réus (evento 
168) apelaram.
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O Parquet requer, em síntese, a condenação dos réus à conduta des-
crita no art. 20 da Lei nº 7.492/86, ao argumento de que se trata de 
fatos distintos. Relata que os réus, além de obterem financiamentos 
subsidiados pelo Pronaf, mediante fraude, aliciaram outros produtores 
rurais, induzindo-os a financiar recursos em nome próprio, a fim de re-
passá-los à cooperativa. Refere que, apesar da semelhança entre os bens 
jurídicos tutelados, a prática de ambos os delitos (arts. 19 e 20) resulta 
em impactos totalmente distintos. Ou seja, além de obter financiamento 
fraudulento, destinado a estimular a geração de renda e melhorar o uso 
da mão de obra familiar, a aplicação da quantia em finalidade diversa 
daquela determinada para a concessão da operação redireciona esses 
valores para fora do âmbito socioeconômico do programa. “Os valores 
não somente não atingirão o grupo econômico previsto, como sequer 
atingirão a finalidade pretendida.” Pugna, assim, pela condenação dos 
réus às penas do art. 20 da Lei nº 7.492/86.

A defesa de D.V.N. e E.S.W., por sua vez, refere graves percalços 
financeiros enfrentados pelo setor produtor de leite e pela própria co-
operativa, de modo a quase inviabilizar a atividade da cooperativa. Na 
oportunidade, o gerente do Banco do Brasil, da agência de Canguçu/
RS, abriu a possibilidade de que “alguns produtores associados à Coo-
pal e com aptidão para contratar empréstimo do Pronaf pudessem tomar 
recursos a esse título e com isso tentar salvar a cooperativa que era 
deles”. Assevera que o tema foi discutido e aprovado pelo conselho de-
liberativo da cooperativa. Os projetos de financiamentos foram encami-
nhados pela Crehnor, agência de Canguçu, e, posteriormente, liberadas 
as operações pela instituição financeira, “cujo valor foi depositado em 
uma conta integração existente entre a Crehnor e o próprio banco, ca-
bendo àquela o pagamento dos produtores mutuários com cheque avul-
so ou para conta de fornecedores (evento 28 – depoimento do diretor da 
Crehnor)”. No ponto, sustenta a defesa que não há qualquer elemento 
nos autos que corrobore a afirmação de que eles aliciaram produtores 
ou de que tenham induzido a assinatura dos contratos. Depois de rece-
bidos os valores, boa parte dos produtores repassou-os à cooperativa, 
sendo que D.V.N. e E.S.W. haviam assumido o compromisso de pagar, 
posteriormente, essas quantias. Todavia, tal compromisso não foi hon-
rado pela nova gestão. Alega que, apesar da inadimplência de todos os 
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mutuários, apenas um grupo foi executado, estando o feito suspenso, a 
pedido do credor.

“Alguns produtores mutuários, não se conformando com a situação de inadimplência, 
ajuizaram ação ordinária em face do Banco do Brasil S/A, da Crehnor e de D.V.N. visando 
desqualificar a contratação, entretanto o produtor I.S. já teve o seu caso julgado – proc. 
042/1.12.0001563-0 – e com total improcedência. Tal prova consta dos autos no evento 
97 – OUT 2.”

Sustenta que não há qualquer elemento nos autos capaz de demons-
trar que os financiamentos foram obtidos de forma fraudulenta ou que 
os réus tenham, de alguma forma, contribuído para a operação ser fir-
mada mediante fraude. A oportunidade foi criada pelo gerente da insti-
tuição financeira, como forma de salvaguardar a permanência das ativi-
dades da cooperativa. Ademais, todas as tratativas para a conclusão das 
operações foram firmadas por representantes da Crehnor, o que é cor-
roborado pelo depoimento da testemunha “C.S.M., diretor da Crehnor, 
na prova constante no evento 28, cuja concordância do MPF consta no 
evento 34”, logo, sequer a autoria está demonstrada. Na mesma direção, 
a confirmar, também, a inexistência de qualquer dissimulação nos con-
tratos, os depoimentos prestados pelo atual gerente do Banco do Brasil, 
Sr. V.C.P., e pelo funcionário Sr. M.L.K. Pontua que esses depoimentos, 
colacionados aos autos pela defesa, não contaram com a oposição do 
MP e, ainda assim, não foram considerados pelo juízo.

Acrescenta que D.V.N. foi beneficiário de financiamentos pelo Pro-
naf por 29 anos, sem que tivesse qualquer advertência ou irregularidade, 
ignorando que, quando o banco disponibilizou o crédito aos produtores, 
estivessem incorrendo “em algo que não encontrasse apoio legal”. “O 
fato de alguns produtores não se recordarem que haviam assinado as 
propostas contratuais não tem abrigo fático, haja vista estes terem fir-
mado, posteriormente, o pedido de prorrogação.”

Afirma que a prova trazida aos autos é capaz de evidenciar que os 
réus não participaram de quaisquer tratativas na instituição financeira, 
sendo que produtores, após participarem de reunião com o gerente do 
Banco do Brasil, encaminharam propostas de financiamento e, escla-
recidos, pactuaram a liberação dos créditos. Tanto é assim que a ação 
cível, ajuizada por I.S., julgada improcedente, demonstra a ausência de 
participação dos réus.
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Em relação à dosimetria, aponta equívocos na valoração das circuns-
tâncias judiciais, alegando que a conduta social dos réus é facilmente 
aferível, seja pela sociedade em que vivem, seja pela ausência de ante-
cedentes. Pugna a defesa pela absolvição dos réus.

O douto procurador regional da República, oficiando no feito, opi-
nou pelo desprovimento dos recursos do Parquet e dos réus (evento 05 
destes autos).

É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani: Os apelos 
versam sobre crime contra o Sistema Financeiro Nacional – cooperados 
tomaram empréstimos subsidiados com o fito de socorrer a cooperativa 
de leite que integravam, não empregando os recursos para a finalidade 
contratualmente programada.

1. Breve resumo

Inicialmente, deve-se compreender que a denúncia apenas abrange 
as pessoas de D.V.N. e E.S.W., na qualidade de presidente e vice-pre-
sidente da Cooperativa dos Pequenos Agricultores de Leite da Região 
Sul – Coopal, não se voltando contra os cooperados que obtiveram os 
financiamentos – e obter é o verbo nuclear do tipo penal. Em relação 
aos denunciados, a conduta está descrita, em linhas gerais, como de 
indução e aliciamento:

“Para viabilizar a obtenção dos financiamentos e os posteriores desvios de finalidade, 
os denunciados aliciaram os produtores rurais e os induziram a financiar os recursos em 
nome próprio para repassá-los à cooperativa.”

O tipo penal a que foram condenados prevê a conduta de obter fi-
nanciamento por meio de fraude. Os apelantes, segundo a própria de-
núncia, contudo, não obtiveram o financiamento, núcleo do tipo, mas 
aliciaram e induziram os terceiros que obtiveram financiamento.

Observe-se que não há coparticipação (art. 29 do CP) dos denunciados 
com outros agentes que praticaram o núcleo do tipo – uma vez que os 
tomadores de financiamento não foram denunciados, nem se relatou na 
denúncia serem eles os autores principais do crime. É difícil saber qual 
teria sido, então, a conduta típica perpetrada, ou, mais precisamente, por 
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que teriam sido responsabilizados criminalmente. A condenação, em tais 
moldes, somente poderia se operar se fosse alegada causa de responsa-
bilização mediata, como a coação irresistível, o que não se configurou.

Ainda, os tomadores do empréstimo são pessoas adultas – e não vítimas 
de “indução” ou “aliciamento” – e não tinham a intenção de servir como 
“laranjas”, mas sim de socorrer sua própria cooperativa. Eram, repita-se, 
cooperados, que repassaram os valores tomados para resgatar a coopera-
tiva, perpetrando como que um “desvio de uso”, pois tinham a intenção 
de repassar temporariamente a verba, que posteriormente seria destinada à 
finalidade contratual – essa a “reserva mental” com que procederam.

Obter financiamento implica assinar contrato de mútuo e receber os 
recursos por meio bancário. No caso, os terceiros que obtiveram o fi-
nanciamento não eram “laranjas” ou pessoas interpostas, tendo agido 
em seu próprio nome e com a finalidade emergencial e temporária de 
salvar a cooperativa de leite que integravam – ou seja, tais mutuários 
tinham interesse próprio na obtenção dos recursos, acreditando que sal-
variam o trabalho de todos.

Cooperativa é espécie particular de pessoa jurídica, dependente do 
esforço de todos e bastante vinculada às pessoas físicas que a integram 
e que por meio dela são capazes de exercer suas atividades – a natureza 
jurídica da destinatária da verba quase que impede seja teorizada supos-
ta interposição.

Ademais, não se verifica a fraude, mas tão somente a reserva mental 
dos contratantes, no sentido de que empregariam os recursos, de início, 
em desacordo com o contrato, o que seria remediado quando a coope-
rativa se recuperasse. Reserva mental não é fraude, segundo o Direito 
Civil: na teoria do ato jurídico, a reserva mental não gera nulidade ou 
anulabilidade contratual, ao passo que a fraude, o dolo, o erro e a simu-
lação condenam o pacto à possibilidade anulatória.

Sim, pois a pergunta que corporifica, nesse particular, o dilema tra-
zido nos autos – condenarem-se os réus pelo art. 19 (obter empréstimo 
mediante fraude), pelo art. 20 (frustrar a finalidade dos recursos) ou por 
ambos – é a seguinte:

O tomador do empréstimo saber, previamente à assinatura do con-
trato, que irá frustrar a finalidade contratual dos recursos caracteriza-
ria fraude (art. 19) ou desvio (art. 20)?
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Das diversas linhas racionais a sugerir a segunda hipótese – depen-
deria o tipo penal de uma verificação nem sempre disponível; o tipo 
se refere ao momento da assinatura do contrato, e não do emprego dos 
recursos; a objetividade jurídica do tipo remete a desconformidades re-
lativas à condição e à capacidade do mutuário que possam atingir a 
segurança nas práticas do sistema financeiro etc. –, a determinação do 
Direito Civil em relação à reserva mental parece insuperável.

A denúncia pretende sejam os réus condenados por fatos praticados 
por outrem.

Após esse breve resumo, passa-se a examinar as questões aventadas 
nos recursos.

Foram os apelados condenados às penas do art. 19 da Lei nº 7.492/86.
A defesa postula a absolvição. O Parquet postula a condenação dos 

réus também à conduta descrita no art. 20 (desvio da finalidade dos 
recursos).

2. Ausência de fraude

Narra a denúncia que D.V.N. e E.S.W., respectivamente, presidente 
e vice-presidente da Cooperativa dos Pequenos Agricultores de Lei-
te da Região Sul – Coopal, teriam aliciado agricultores, a fim de que 
obtivessem financiamentos envolvendo recursos públicos, subsidiados 
pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
Pronaf. Teriam, ainda, aplicado os recursos em destinação diversa, des-
viando-os para a Cooperativa dos Pequenos Agricultores de Leite da 
Região Sul – Coopal.

Foram obtidos 05 (cinco) financiamentos, mediante o agrupamen-
to de 34 (trinta e quatro) produtores rurais, os quais geraram as no-
tas de crédito nos 21/17705-8, 21/17791-0, 21/17707-4, 21/17720-1 e 
21/17732-5, totalizando R$ 341.201,33 (trezentos e quarenta e um mil, 
duzentos e um reais e trinta e três centavos), firmadas na Agência do 
Banco do Brasil de Canguçu/RS, via convênio de prestação de serviços 
com a Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Canguçu – 
Crehnor-Sul.

Destaque-se, ainda, que, embora os financiamentos tenham sido ob-
tidos em grupos, o emprego dos valores deles oriundos estava orçado 
individualmente, com previsão para aplicação direta na propriedade 
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de cada um dos produtores, conforme expressa previsão na cláusula 
contratual denominada “APLICAÇÃO DO CRÉDITO”.

Foram condenados pelo art. 19 da Lei nº 7.492/86 – obter o agente, 
mediante fraude, o financiamento na instituição financeira.

José Paulo Baltazar Júnior (in Crimes federais, 8. ed., Livraria do 
Advogado, p. 457) sinala que a fraude na obtenção de financiamentos 
nada mais é que “uma forma especial de estelionato, devendo preva-
lecer sobre este em caso de concurso aparente de normais penais, por 
aplicação do princípio da especialidade”. Contudo, difere-se do estelio-
nato porque tutela a “própria credibilidade do mercado financeiro (STJ, 
Sexta Turma, REsp 706.871/RS, Celso Limongi, 22.06.2010), além dos 
interesses patrimoniais das instituições financeiras e, mediatamente, de 
seus investidores, poupadores e acionistas (...)”. Logo, a característica 
fundamental do tipo penal em questão é a fraude, na qual o agente, 
valendo-se de tal desiderato, induz a vítima em erro, a fim de obter 
a vantagem indevida (BITENCOURT e BREDA, em Crimes contra 
o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais, 3. ed., 
Saraiva, p. 249).

Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. 

OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE. CONSTRUCARD. DO-
CUMENTOS FALSOS. PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO. CONTRADITÓRIO. 
PROVAS JUDICIALIZADAS. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. DOLO 
GENÉRICO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. AFAS-
TAMENTO. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. (...) 3. Desimportam 
os motivos pelos quais o réu foi levado à prática delitiva, sendo suficiente para a perfecti-
bilização do tipo penal o emprego de meios fraudulentos para obtenção do financiamento 
pretendido, consubstanciando-se o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a 
esse propósito. (...)” (TRF4, ACR 5022500-03.2013.4.04.7200, Sétima Turma, em que fui 
relatora, juntado aos autos em 20.04.2017)

Assim, o delito inserto no art. 19 da Lei nº 7.492/86 é figura delitiva 
que se consuma por meio da utilização de engodo ou ardil capaz de 
ludibriar a instituição para que lhe conceda a operação financeira al-
mejada. E, por tutelar a credibilidade e a inviolabilidade do Sistema Fi-
nanceiro Nacional, consuma-se independentemente do efetivo prejuízo 
patrimonial causado pela conduta do agente, no momento da assinatura 
do contrato pelo mutuário.
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Tigre Maia acrescenta que
“(...) o mutuante é induzido em erro por meio da conduta fraudulenta do mutuário, ação que 
poderá estar evidenciada pela utilização de documentos inverídicos, para comprovação do 
atendimento dos requisitos ou garantias fixados à obtenção de recursos (balanços maquia-
dos, certidões falsas, etc.), pela omissão de informações relevantes acerca das condições 
financeiras da empresa requerente, pelo estabelecimento de projetos fictícios, para aplicação 
dos recursos obtidos, etc.” (Dos crimes contra o sistema financeiro, Malheiros, p. 124)

No caso dos autos, conquanto o Ministério Público creia que os réus 
obtiveram financiamento fraudulento por meio de interpostas pessoas, 
o que descreve a denúncia é que D.V.N. e E.S.W. teriam obtido crédito, 
em favor da cooperativa, proveniente de operações firmadas por tercei-
ros sem a utilização de qualquer subterfúgio.

Olvida-se o Parquet Federal de que os financiamentos foram legiti-
mamente obtidos pelos produtores rurais, dispensando a utilização de 
qualquer mecanismo ou estratagema para a sua concessão. Ou seja, o 
próprio mutuário, portando documentação própria, preencheu as exi-
gências necessárias à concessão do subsídio governamental e obteve, 
junto à instituição financeira credenciada, o numerário requerido. Os 
produtores rurais foram os verdadeiros tomadores dos financiamentos.

Não agiram com fraude – não iludiram sobre sua condição de rece-
ber o empréstimo, ou solvabilidade, garantias, rendimentos e outros re-
quisitos objetivos exigidos pela instituição financeira. Os procedimen-
tos foram obedecidos fidedignamente pelos mutuários.

3. Ausência de interposição

Aliam-se a esse entendimento os depoimentos prestados pelo atual 
gerente do Banco do Brasil, Sr. V.C.P., e pelo funcionário Sr. M.L.K., 
os quais demonstraram, efetivamente, a inexistência de qualquer dissi-
mulação nos contratos firmados pelos mutuários (mídia digital, anexo 
físico). Veja-se.

O conteúdo da mídia digital (evento 28, anexo físico) referida pela 
defesa revela depoimento prestado por M.L.K., funcionário do Banco 
do Brasil. Nele, o depoente descreveu os procedimentos que eram rea-
lizados pela instituição financeira, a fim de liberar os créditos aos agri-
cultores. Explicou que o banco tinha um convênio firmado com a coo-
perativa Crehnor, sem especificar os fatos apurados neste feito. Afirmou 
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que os agricultores tinham ciência dos requisitos necessários para a 
concessão dessa linha de crédito subsidiada pelo governo.

V.C.P., da mesma forma, gerente da instituição financeira nos finan-
ciamentos que deram origem a este feito, relatou os procedimentos para 
a concessão da linha de crédito – Pronaf – exigidos pelo banco e a 
consequente liberação dos valores à cooperativa de crédito – Crehnor.

Dessa maneira, não há nos elementos coligidos ao feito qualquer 
demonstração de que D.V.N. e E.S.W. tenham colhido assinaturas ou 
documentos, os quais foram entregues à Crehnor. Tampouco há evi-
dências de que, de alguma forma, coagiram os produtores rurais na ob-
tenção das operações financeiras. Acrescente-se que há notícia de que 
o gerente do Banco do Brasil teria sugerido que alguns produtores as-
sociados à Coopal obtivessem os financiamentos em seus nomes e que, 
posteriormente, o tema foi discutido e aprovado pelo Conselho Delibe-
rativo da Cooperativa de Crédito Rural Horizontes Novos de Canguçu 
(Crehnor-Sul).

Consigna-se o depoimento prestado por M.Z. (evento 85, VIDEO2), 
agricultor, o qual relatou em juízo que foi “retirado um Pronaf em seu 
nome, mas o dinheiro não passou por suas mãos”. Era, à época dos 
fatos, cooperado da Coopal e assinou documentos a pedido de E.S.W., 
sabendo, apenas, que os valores eram para a cooperativa.

Em seu interrogatório, D.V.N. (evento 130, VIDEO2) relata que a co-
operativa enfrentou dificuldades financeiras, todavia, não possuía con-
dições de obter crédito em nome próprio. Assim, referiu que o gerente 
do Banco do Brasil propôs a realização de financiamentos em nome dos 
cooperados.

Disse que foram realizadas reuniões com os agricultores, a fim de 
que fosse esclarecido o objetivo e como funcionariam os financia-
mentos, e que eles tinham ciência dos fatos. Acrescentou que, como o 
agente financeiro propôs a obtenção do crédito naqueles termos, acre-
ditou ser possível e normal. Afirmou que tinha conhecimento de que 
o financiamento do Pronaf era vinculado a uma finalidade específica, 
relatando que “o próprio agente financeiro nos colocou essa situação, 
e era em benefício da coletividade, de todos os associados, jamais eu 
podia imaginar que isso podia causar o que causou (...)”. Disse que 
foi realizada reunião da diretoria com o conselho administrativo para 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 337

deliberar sobre a retirada desses financiamentos, registrada em ata. 
Afirmou que os equipamentos adquiridos com esses financiamentos do 
Pronaf beneficiaram os produtores.

E.S.W. (evento 130, VIDEO3) referiu a realização dos financiamen-
tos em nome dos produtores e que os valores foram utilizados pela co-
operativa para o pagamento de contas em atraso. Confirmou também 
que foram realizadas reuniões com os agricultores explicando qual se-
ria a finalidade dos financiamentos, ressaltando que eles sabiam que 
o dinheiro seria revertido em benefício da cooperativa. Disse que a 
cooperativa iria devolver os valores aos cooperados, porém “não deu 
pra nós pagar isso aí, né. Foi cada vez mais se afundando, afundando 
e não conseguimos”.

3.1. Características da cooperativa
Por outro lado, a cooperativa possui forma e natureza diferenciadas, 

não se confundindo com nenhum outro tipo de pessoa jurídica. Nesse 
sentido, alguns estudiosos chegam a dizer que a cooperativa é sociedade 
sui generis, “pois tantas foram as modificações, adaptações e limitações 
que sofreram as regras oriundas dos outros tipos societários, que se tor-
nou impossível confundir a atual sociedade cooperativa com os demais 
tipos societários” (BULGARELLI, Waldirio. Sociedades comerciais: 
empresa e estabelecimento. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1985. p. 75).

Mas a principal diferenciação é o papel do cooperado, que difere de 
todos os cotistas ou acionistas.

Na cooperativa, o sócio-cooperado é ao mesmo tempo “dono da 
sociedade” (possuidor de cotas-partes), usuário e fornecedor. Em razão 
dessa condição – proprietário/usuário –, tem o poder de influir na defi-
nição das diretrizes e das políticas adotadas pela sociedade cooperativa, 
por meio da participação na chamada assembleia geral, que constitui o 
órgão de cúpula desse tipo societário, o que ressai induvidoso das deli-
berações acostadas ao feito (IPL, evento 25, OUT5).

A cooperativa, portanto, atua como longa manus do cooperado, uti-
lizando recursos por ele investidos – ou captados, como no caso dos 
autos – para atender às necessidades dele próprio, a fim de satisfazer a 
razão que o fez ingressar no quadro social.

Estabelecidas essas premissas, há, neste feito, fortes indícios de que os 
mutuários – produtores rurais cooperados da Coopal – realizaram finan-
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ciamentos na tentativa de melhorar a situação financeira da cooperativa, 
efetivamente, repassando-os aos gestores da associação sui generis.

De outra parte, D.V.N. e E.S.W. eram os administradores da associa-
ção e em conjunto deliberaram resolver os problemas financeiros, não 
se revelando quadro de aliciamento ou indução – o que quer que isso 
possa significar penalmente.

Sinale-se, inclusive, que a Ata nº 67 (IPL, evento 25, OUT5, fls. 
09-10) evidencia que D.V.N., na qualidade de presidente da cooperati-
va, prestou, apenas, esclarecimentos sobre a sistemática para realização 
das operações financeiras. À fl. 11, além de explicações de como se-
ria realizada a contratação das operações, há referência aos produtores 
que firmariam financiamentos em nome próprio, lá constando também 
E.S.W. e D.V.N. Ou seja, até mesmo os réus obtiveram financiamentos 
em outras instituições financeiras, em nome próprio, a fim de amenizar 
a situação financeira do grupo.

Na hipótese dos autos, contudo, sequer realizaram o núcleo do tipo, 
obter os créditos subsidiados pelo governo federal.

4. Reserva mental

Ainda que se possa cogitar da “prévia intenção deliberada” dos réus 
de auferir a vantagem da instituição financeira, valendo-se, suposta-
mente, de terceiros para concretizar a operação bancária e sanar dívidas 
da cooperativa, a obtenção de valores não se consumou em nome de 
D.V.N. e E.S.W., não figurando como mutuários do pactuado. Não são 
eles os tomadores, nem foram pessoalmente favorecidos pelos financia-
mentos subsidiados pelo governo federal.

Quanto aos reais tomadores, teriam agido com reserva mental – a 
significar que uma das partes do pacto manifesta uma vontade quando 
da celebração do negócio jurídico, mas, em seu íntimo, ela tem a inten-
ção de não cumprir o que foi acordado. A vontade real é diferente da 
vontade declarada.

Para o Código Civil, se a outra parte desconhecia a real intenção 
da parte que manifestou a vontade fazendo reserva mental, a vontade 
manifestada (exteriorizada) irá prevalecer e o negócio jurídico será 
considerado válido. Logo, reserva mental não é fraude.

O tema referente à reserva mental está previsto no art. 110 do Código 
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Civil, o qual prevê:
“Art. 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva 

mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento.”

Como se vê, a manifestação de vontade do tomador do financiamento 
subsiste, ainda que haja feito a reserva mental de não se comprometer com 
o pactuado no que se refere à particular e imediata destinação do dinheiro.

No caso, a reserva mental, a intenção de obter o financiamento na 
instituição financeira e, posteriormente, aplicá-lo em finalidade diversa, 
não constitui fraude, por isso os mutuários estariam sujeitos somente às 
penas do art. 20 – motivo do apelo do MPF.

Porém, desviar a finalidade do empréstimo é crime que somente o 
mutuário pode cometer. Os apelantes não são mutuários, não estando 
sujeitos ao tipo penal do art. 20 da Lei 7.492/86.

Assim, em relação aos apelantes – que não são mutuários –, não se 
amoldam os fatos ao delito do art. 19 da Lei nº 7.492/86, porque não 
obtiveram qualquer financiamento; e não se amoldam ao art. 20 porque 
somente quem recebeu o empréstimo pode desviar de sua finalidade.

Tampouco poderiam as condutas ser desclassificadas para o art. 171 
do Código Penal, dada a inexistência da fraude.

5. Desvio de finalidade dos recursos

Sabe-se que o delito de aplicação de financiamento em finalidade diver-
sa, inserto no art. 20 da Lei nº 7.492/86, possui destinação específica. Biten-
court e Breda (obra citada, p. 255) asseveram que, decorrendo o financia-
mento de algum programa vinculado ao governo, com custos subsidiados, 
objetiva fomentar área específica de relevante valor social, não podendo, 
portanto, ser desviados para qualquer outro fim, sob pena de crime.

Firmadas essas premissas, contudo, não é possível atribuir respon-
sabilidade penal aos réus pelo delito em exame. Verifica-se que a de-
núncia é bastante objetiva ao relatar que os produtores rurais, em nome 
próprio, obtiveram os valores e, depois, conferiram destinação diversa 
ao fruto das operações por eles firmadas. Contudo, repisa-se, sequer 
foram denunciados.

Em outras palavras, não há como imputar àquele que se beneficiou 
de crédito obtido por terceiro a pecha pelo desvio de finalidade dos 
recursos do financiamento.
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6. Art. 29 do CP

Embora nosso regramento penal não faça distinção entre coautores 
e partícipes, permitindo ao julgador aplicar uma única pena a todos os 
envolvidos no ilícito penal, com a adoção da acessoriedade limitada, não 
há como imputar aos réus a responsabilidade penal, já que dos mutuários, 
verdadeiros autores do delito, não houve qualquer responsabilização.

Valho-me, inclusive, da lição de André Luis Callegari sobre a puni-
bilidade do partícipe:

“Para a punição do partícipe, a doutrina e a jurisprudência adotam a teoria da acessorie-
dade limitada, segundo a qual a participação é um conceito de referência, visto que supõe 
a existência de um fato alheio (o do autor ou dos coautores materiais), a cuja realização o 
partícipe contribui. Daí que se deduz também que a participação não é um conceito autônomo, 
senão dependente do conceito de autor, e que somente com base neste pode enjuizar-se a 
conduta do partícipe. Se não existe um fato pelo menos típico e antijurídico, cometido por 
alguém como autor, não se pode falar em participação (...), já que não há por que castigar 
alguém que se limita a participar em um fato penalmente irrelevante ou ilícito para seu 
autor. (...) Então, se não ocorrer pelo menos o início de um fato típico e antijurídico, não 
podemos falar de participação.” (in Imputação objetiva, Livraria do Advogado, 2001, p. 92)

Ou seja, não havendo como verificar a responsabilidade dos autores 
do delito, é forçoso afirmar que, em razão do princípio da acessorie-
dade limitada, não há participação penalmente relevante em conduta 
que se apresenta como atípica, ou melhor, não pode haver contribuição 
secundária, participação, onde não há conduta principal, acessorium 
sequitur suum principale.

A denúncia não cogitou de outra forma de indução criminosa, como 
autoria mediata pelo uso de coação moral irresistível, ou qualquer causa 
penal que justificasse a condenação dos presidentes da cooperativa por 
fatos cometidos por outrem.

Conclusão

Em suma, do exame dos recursos interpostos, nego provimento ao 
recurso ministerial e dou provimento ao recurso dos réus, para absolvê
-los, na forma do art. 386, incs. III e IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério 
Público e dar provimento ao apelo dos réus, para absolvê-los, nos ter-
mos da fundamentação.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002778-71.2017.4.04.9999/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira

Apelante: Marilei Maria Lahm
Advogados: Dra. Imilia de Souza

Dr. Vilmar Lourenço
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Advogada: Procuradoria Regional da PFE – INSS

EMENTA

Previdenciário. Ação revisional. Causa de pedir distinta. Coisa jul-
gada. Inocorrência. Aposentadoria especial. Tutela específica.

1. Caracteriza-se a coisa julgada pela repetição de ação já proposta 
e devidamente julgada pelo Judiciário. Há identidade de ações, por sua 
vez, quando estiverem presentes as mesmas partes, a mesma causa de 
pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 4º, CPC/15).

2. Para a teoria da substanciação, adotada em nosso ordenamento ju-
rídico, a causa de pedir é formada pelos fatos e também pela atribuição 
jurídica desses fatos, afirmados pelo autor.

3. Cuidando-se de pedido fundado em fato diverso (agente insalutí-
fero distinto) que não foi objeto de cognição judicial, resta afastada a 
plena identidade entre as ações, motivo pelo qual não configurados os 
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requisitos para o reconhecimento da coisa julgada. Precedente do STJ 
(AgInt no REsp 1.663.739/RS).

4. Apresentada a prova necessária a demonstrar o exercício de ati-
vidade sujeita a condições especiais, conforme a legislação vigente na 
data da prestação do trabalho, o respectivo tempo de serviço especial 
deve ser reconhecido.

5. Cumprida a carência e demonstrado o tempo de serviço especial 
por 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade exercida pelo segurado, é 
devida à parte-autora a concessão de aposentadoria especial.

6. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se 
refere à obrigação de revisar o benefício, por se tratar de decisão de efi-
cácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as atividades de 
cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 497 do CPC/15, 
sem a necessidade de um processo executivo autônomo (sine intervallo).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar provimento ao recurso e determinar o cumpri-
mento imediato do acórdão quanto à revisão do benefício, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte inte-
grante do presente julgado.

Porto Alegre, 01 de agosto de 2018.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Trata-se de 
ação revisional em que a parte-autora requer a conversão da aposen-
tadoria por tempo de contribuição atualmente titulada, com DIB em 
16.10.09, em aposentadoria especial, com o reconhecimento da espe-
cialidade do labor prestado para a empresa Calçados Azaleia S/A entre 
06.03.97 e 15.09.09, ou, sucessivamente, a revisão da RMI da aposen-
tadoria por tempo de contribuição pela consideração do tempo especial 
referido e sua conversão para tempo comum, nesta segunda hipótese, 
com o afastamento do fator previdenciário ou com sua aplicação exclu-
sivamente no tempo de serviço comum apurado.
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A sentença (fls. 152-159) julgou extinto o feito sem resolução de mé-
rito no que se refere ao reconhecimento da especialidade do labor e à 
conversão da aposentadoria em especial, em função do reconhecimento 
de coisa julgada (processo 2010.71.58.014752-4), e improcedente quanto 
aos demais pedidos. O requerente foi condenado ao pagamento das cus-
tas e de honorários advocatícios (R$ 500,00), afastada a exigibilidade em 
função de litigar com a benesse da assistência judiciária gratuita.

A parte-autora insurgiu-se contra a sentença (fls. 162-181), defen-
dendo (a) o afastamento da coisa julgada ou a sua desconstituição no 
que se refere ao labor entre 06.03.97 e 15.09.09 e (b) a conversão da 
aposentadoria por tempo de contribuição em especial com termo inicial 
na data da DER (15.09.09), com a consequente inversão dos ônus da 
sucumbência.

Processado o feito, vieram os autos a esta Corte para julgamento.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira:

Prescrição quinquenal

Não tendo transcorrido lapso superior a 5 (cinco) anos entre o ajui-
zamento da ação (19.06.13) e a DIB do benefício atualmente titulado 
pelo requerente (16.10.09), não há parcelas atingidas pela prescrição.

Preliminar. Coisa julgada

Caracteriza-se a coisa julgada pela repetição de ação já proposta e 
devidamente julgada pelo Judiciário. Há identidade de ações, por sua 
vez, quando estiverem presentes as mesmas partes, a mesma causa de 
pedir e o mesmo pedido (art. 301, § 3º, CPC/73; art. 337, § 4º, CPC/15).

O apelante defende que a especialidade do labor prestado para Cal-
çados Azaleia S/A, entre 06.03.97 e 15.09.09, não foi apreciada pela 
sentença da ação que tramitou na 1ª Vara do Juizado Especial Federal 
Cível de Novo Hamburgo (processo 2010.71.58.014752-4), e também 
que a presente ação formula distinto pedido, consistente no reconhe-
cimento do direito a benefício diverso (aposentadoria especial), mais 
vantajoso.
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Nessa linha argumentativa, defende a inexistência de cognição ple-
na e exauriente do pedido e das provas produzidas, o que implicaria, 
inclusive, a inexistência de coisa julgada material, tudo a comprovar a 
inexistência de coisa julgada quanto ao pedido nesta ação deduzido, ou 
alternativamente autorizar a desconstituição da coisa julgada,
“pelo fato de existir nova prova, considerando que em matéria previdenciária há formação 
de coisa julgada secundum eventum probationem, o que possibilita o ajuizamento de ação 
idêntica àquela julgada improcedente (2010.71.58.014752-4), em homenagem ao princípio 
da não preclusão do direito previdenciário.”

Quanto à matéria, convém observar que reiteradas vezes defendi a 
tese da coisa julgada secundum eventum probationem sem que tenha 
logrado êxito em seu acolhimento.

A 3ª Seção desta Corte vem rechaçando essa compreensão, sendo 
exemplo disso a Ação Rescisória 2009.04.00.027595-8/SC, relator 
Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, DE de 28.06.2010, cuja 
ementa transcrevo:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA A COI-
SA JULGADA. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, INCISO IV.

1. Consoante estabelece o Código de Processo Civil em seu artigo 333, I, o ônus 
da prova, no que toca aos fatos constitutivos do direito, é do autor. Assim, havendo 
rejeição do pedido, ainda que por reputar o julgador que a prova se mostrou insuficiente 
à comprovação do que alegado, a extinção do feito se dá com resolução do mérito (art. 
269, I, do CPC).

2. A sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de lei nos limites da 
lide e das questões decididas (art. 468 do CPC) e, quando não mais sujeita a recurso, faz 
coisa julgada material, ou seja, adquire eficácia que a torna imutável e indiscutível (art. 
467 do CPC).

3. Conquanto em direito previdenciário muitas vezes o rigor processual deva ser mi-
tigado, não podem ser ignorados os limites expressamente estabelecidos pela legislação 
processual e, mais do que isso, ditados pelos princípios que informam o direito processual 
e o próprio ordenamento, sendo certo que a coisa julgada goza de expressa proteção cons-
titucional (art. 5º, inciso XXXVI) a bem da segurança jurídica, pilar fundamental do estado 
de direito. É inviável, assim, a relativização da coisa julgada em matéria previdenciária 
ou mesmo que se entenda pela formação de coisa julgada secundum eventum probatio-
nem em todas as situações nas quais a sentença considere frágil ou inconsistente a prova 
documental do alegado trabalho rural.

4. Hipótese em que a demandada, tanto na primeira como na segunda ação judicial, 
questionou indeferimento de benefício previdenciário ocorrido em 2004, de modo que na 
espécie houve clara repetição de ação anterior, na qual o direito da parte havia sido negado.

5. Quanto aos valores pagos pelo INSS por força das decisões exaradas na demanda de 
origem, deve ser esclarecido que, devido ao caráter alimentar do benefício, não há se falar 
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em restituição, porquanto presente boa-fé (precedentes: TRF4, AR 2002.04.01.049702-7; 
STJ, AgRg no REsp 705.249).

6. Rescisória parcialmente acolhida, uma vez que violada a coisa julgada (art. 485, IV, do 
CPC), desconstituindo-se a segunda decisão, que apreciou novamente o mérito da pretensão.”

Naquela oportunidade, sustentava-se que até mesmo a prova frágil 
levaria a um juízo de improcedência e que “o juiz não pode eximir-se 
de decidir apenas porque tenha dúvidas quanto à ‘verdade dos fatos’”. 
A questão acabou evoluindo, e hoje já restou pacificado pelo STJ em 
recurso representativo de controvérsia no REsp nº 1.352.721/SP (Cor-
te Especial, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16.12.2015) que, 
ao menos em se tratando de rurícolas, a prova inconsistente levaria à 
extinção do processo sem resolução de mérito, demonstrando clara ten-
dência de proteção ao trabalhador nas hipóteses de riscos sociais consti-
tucionalmente eleitos como forma de evitar a privação definitiva de um 
direito a que eventualmente faça jus.

É o que se extrai do seguinte trecho do voto do relator:
“Com efeito, a Constituição Federal de 1988, atenta à necessidade de proteção do tra-

balhador nas hipóteses de riscos sociais constitucional e legalmente eleitos, deu primazia 
à função social do RGPS, erigindo como direito fundamental de segunda geração o acesso 
à Previdência do Regime Geral.

8. Diante desse contexto, as normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo 
a favorecer os valores morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do 
trabalhador segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários 
devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente, que, por esse motivo, pos-
sui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, 
deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime 
do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar 
a concretude do direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

9. Aliás, assim como ocorre no Direito Penal, em que se afastam as regras da proces-
sualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, 
deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social 
que envolve essas demandas.

10. Não se está aqui a defender a impossibilidade de restrição de direitos fundamentais, 
nem a busca pela justiça social a qualquer custo, mas apenas quando juridicamente viável, 
sendo certo que a concessão de benefício devido configura direito subjetivo individual, que 
em nada desestrutura o sistema previdenciário, na medida em que não perturba o equilíbrio 
financeiro e atuarial dele.”

A tendência, como se vê, avançou para não mais se prestigiar afirma-
ção como a que restou consignada no julgamento da rescisória referida, 
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no sentido de que, por ser a verdade inatingível, “Não é possível passar 
a vida inteira tentando descobrir a verdade”, em nome da preponderân-
cia ou da valorização da segurança jurídica. Pensando nessa premissa, 
relativamente aos benefícios previdenciários, questionar-se-ia qual o 
abalo maior, privar-se o trabalhador definitivamente de frutos de seus 
esforços diários promovidos durante uma vida inteira ou evitar que o 
INSS pague o que se verificou devido, com a vantagem de adimplir 
valores apenas em face da posterior demanda. Nesse sopesar, penso que 
seria desejável a incansável busca da verdade, que, embora inatingível 
como um conceito filosófico abstrato, seria de possível alcance pela 
concretização da justiça.

Tem afirmado o eminente Des. Paulo Afonso Brum Vaz reiterada-
mente em seus votos que,
“pela eficácia normativa do devido processo legal em sua dimensão substancial, as dispo-
sições do processo civil comum são flexibilizadas quando tocam uma causa previdenciária, 
de modo que a decisão denegatória de proteção social, por insuficiência de prova material, 
não pode impedir futura comprovação da existência desse direito fundamental à subsis-
tência digna.”

Não se avançou no raciocínio visando à aplicação de forma gene-
ralizada para toda e qualquer causa previdenciária a partir do REsp 
1.352.721/SP, que, ao sentir da jurisprudência majoritária, se restringiu 
a demandas relativas aos rurícolas, notadamente hipossuficientes. Não 
ouso afirmar que seria a solução mais adequada para se promover a 
justiça, mas evitaria discussões como as que vêm, de longa data, se 
renovando relativamente à coisa julgada, inclusive como as que leva-
ram à construção da coisa julgada secundum eventum probationem nos 
casos clássicos de investigação de paternidade, diante do surgimento 
de novas tecnologias inexistentes ao tempo da propositura da demanda 
anterior.

Não insistirei, todavia, por ora, na tese já reiterada e rechaçada, 
inclusive no próprio STJ, da coisa julgada secundum eventum proba-
tionem relativamente aos benefícios previdenciários. Isso porque, no 
mesmo representativo em que, majoritariamente, se manifestou pela 
extinção sem apreciação de mérito, nos casos de ausência ou insufici-
ência de prova, o Ministro Mauro Campbell Marques restou vencido na 
proposição da tese de que, “na ausência de prova constitutiva do direito 
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previdenciário, o processo será extinto com fulcro no artigo 269, I, do 
CPC, com julgamento de mérito, sendo a coisa julgada material secun-
dum eventum probationem”.

Feitas essas colocações, por outro lado, reputo recomendável e pos-
sível, mesmo sem flexibilizar a legislação civilista, que se insista que a 
imutabilidade da coisa julgada se dá apenas diante das questões apre-
ciadas e decididas na demanda anterior, atentando para o fato de que a 
coisa julgada se estabelece pela existência de tríplice identidade, mes-
mas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir.

É a partir daí, segundo esses critérios objetivos, que se vai poder afir-
mar qual relação jurídica de direito material foi decidida e não poderá 
ser novamente apreciada:

“Embora os fundamentos de fato e de direito (causa de pedir) não integrem a pretensão, 
esta não pode ser corretamente compreendida e delimitada sem a visualização daqueles, 
pois é por meio de tais fundamentos que os limites do objeto litigioso são precisamente 
definidos.” (LEONEL, Ricardo de Barros. Causa de pedir e pedido: o direito superveniente. 
Método, 2006)

O provimento judicial está adstrito não somente ao pedido formu-
lado pela parte na inicial, mas também à causa de pedir, que, segundo 
a teoria da substanciação, adotada pela nossa legislação processual, é 
delimitada também pelos fatos narrados na petição inicial, fatos esses 
definidos pelo autor, cujas oposições feitas pelo réu, a princípio, não 
são capazes de ampliar.

No tocante à causa petendi relativamente à teoria da substanciação, 
não é demais lembrar alguns balizadores doutrinários:

“Pela teoria da substanciação, seriam elementos integrantes da causa de pedir: (a) a 
situação de fato que dera origem à relação jurídica afirmada objeto de discussão no processo 
e (b) essa própria relação jurídica (que nada mais é do que o enquadramento do fato à pre-
visão abstrata, ‘contida no ordenamento de direito positivo, e do qual decorre a juridicidade 
daquela e, em imediata sequência, a materialização, no pedido, da consequência jurídica 
alvitrada pelo autor’). Assim, a causa de pedir, para a teoria da substanciação, é formada 
pelos fatos afirmados pelo autor e também pela atribuição jurídica desses fatos afirmada 
pelo autor.” (SCALABRIN, Felipe André. Causa de pedir e atuação no Supremo Tribunal 
Federal. v. 3. Verbo Jurídico, 2013. p. 119)

É importante que se tenha em mente que só posso deduzir ou repelir 
o que se estabelece em razão da delimitação feita na inicial como causa 
de pedir e, se não tenho essa causa passível de ser enfrentada, exata-
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mente por absoluta ausência da narrativa dos fatos apreciáveis ou até 
mesmo do que seria possível deduzir-se a partir deles, por óbvio, não 
posso sustentar que a parte poderia ter oposto, para o acolhimento ou 
a rejeição de seu pedido, fato que não apresenta liame com os limites 
definidos na causa de pedir.

Colocar-se a questão da imutabilidade para além dos limites postos 
na causa, onde sequer seria razoável exigir-se análise do que não decor-
re logicamente dos fatos narrados, consistiria em desbordar dos limites 
de segurança que o legislador estabeleceu.

Obstaculizar-se o direito de postular em juízo quando presente outra 
causa de pedir, inviável de ser demonstrada à época da propositura, por 
uma gama imensurável de razões, como, por exemplo, obtenção poste-
rior de um reconhecimento judicial ou até mesmo o próprio desconheci-
mento pelo interessado, à época, da distinção legal de um fator existen-
te na sua atividade laboral, é tornar letra morta as disposições relativas 
ao acesso à justiça para garantia de direito fundamental à previdência.

Ademais, não se pode desconsiderar o fato de que as empresas, que 
foram chamadas a auxiliar no financiamento da aposentadoria especial 
mediante o recolhimento do adicional sobre as contribuições previden-
ciárias de seus empregados, previsto no art. 57, § 6º, da Lei 8.213/91, 
em alíquotas tanto mais elevadas quanto maior for o grau de nocivi-
dade da atividade preponderantemente desempenhada, possuem inte-
resse econômico na incompletude das informações sobre a existência 
de agentes nocivos ou perigosos, ou sobre a extensão de seu potencial 
lesivo (constatando-se, na prática, desde ausência de informação sobre 
eventuais agentes insalubres até supressão de informação sobre todas as 
atividades desempenhadas). Por esse motivo, o PPP confeccionado pelo 
empregador deve ser tomado como prova com presunção de veracidade 
juris tantum. Isso sem desprezar o fato de que o sistema de fiscalização 
das empresas pelo Estado é precário, pela ausência de estrutura para 
tanto.

A tese ora sustentada não possui lastro apenas doutrinário, mas tam-
bém jurisprudencial, inclusive em decisões do próprio STJ, exemplo 
disso a recente, datada de 19 de novembro de 2017, de lavra do Ministro 
Benedito Gonçalves, reformando acórdão desta Corte, AgInt no REsp 
1.663.739-RS (2017/0068415-0), embora sob circunstância e funda-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 351

mentos mais abrangentes para a proteção do direito diante de causa de 
pedir não apreciada/decidida, concluindo que, mesmo para os casos em 
que o pedido tenha sido veiculado como causa de pedir na demanda an-
terior, poderá ser renovado, se sobre ele não tiver havido manifestação/
decisão na primeira ação (sentença citra petita). Nessa hipótese, não se 
verificaria a imutabilidade sobre o que não restou decidido, ou seja, so-
bre a causa de pedir para a qual não houve manifestação do juízo, sendo 
possível a renovação e a apreciação em nova demanda. A referida deci-
são reformou acórdão desta Corte, AI 5035049-09.2016.4.04.0000/RS, 
sessão de 19.10.2016, em que fui relator para acórdão, assim ementado:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DE PROCESSO ANTERIOR COM JUL-
GAMENTO DO MÉRITO.

1. Conforme precedentes deste Tribunal, a sentença tem força de lei nos limites da lide 
e das questões decididas, e, quando não mais sujeita a recurso, faz coisa julgada material e 
adquire eficácia que a torna imutável e indiscutível.

2. É inviável a relativização da coisa julgada em matéria previdenciária ou, mesmo, 
se entender pela formação de coisa julgada secundum eventum probationem em todas as 
situações nas quais a sentença considere frágil ou inconsistente a prova documental.

3. Está evidente e manifesta a identidade material de partes, causa de pedir e pedido, 
configurando coisa julgada, o que afasta a possibilidade de nova decisão a respeito (CF/88, 
art. 5º, inciso XXXVI).”

Transcrevo trecho da decisão que reformou o acórdão do TRF4:
“A recorrente sustenta que a especialidade do interregno de 01.01.1999 a 12.01.2004 

em tela não foi devidamente avaliada pelos juízes das Turmas Recursais no julgamento do 
processo nº 2004.71.08.008308-9.

Sem contrarrazões.
Juízo positivo de admissibilidade à fl. 502.
Do exame dos autos infere-se que o presente recurso especial ataca acórdão do tribunal 

de origem que negou provimento ao agravo de instrumento da segurada interposto contra 
decisão que – initio litis, em ação versando benefício previdenciário incluso mediante re-
conhecimento de labor especial – extinguiu parcialmente o processo sem análise do mérito 
em face da coisa julgada.

Portanto, cinge-se a controvérsia a definir se o pedido não analisado pela sentença pode 
ser objeto de nova ação judicial, ou se há coisa julgada.

Do excerto do voto transcrito verifica-se que o julgador entendeu que tanto as questões 
tratadas como aquelas que deveriam sê-lo foram alcançadas pelos efeitos da coisa julgada. 
Assim:

‘A parte-autora pretende o reconhecimento da atividade especial para fins de revisar seu 
benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de contribuição.

Analiso.
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– Coisa julgada (Calçados Bibi): Alega o INSS que o pedido de reconhecimento de 
atividade especial no período de 01.01.1999 a 01.01.2004 já fora veiculado na ação nº 
2004.71.08.008308-9, devendo-se extinguir esta ação no ponto sem reapreciação da questão.

Efetivamente, na ação anterior (2004.71.08.008308-9, recurso 2006.71.95.017538-4), 
a autora postulou o reconhecimento do período de 21.07.1993 a 12.01.2004 (ev. 1, PRO-
CADM12, p. 2). Entendo que, se o pedido foi baseado apenas em um agente (ruído, v.g.) e 
com base nele rejeitado, é possível a sua rediscussão em nova ação, à luz de outro agente 
nocivo, já que se caracteriza, em tal situação, uma nova causa petendi, e a ação não se repete 
senão quando idênticas são as partes, a causa de pedir e o pedido.

Ocorre que, no caso, não se tratou de pedido baseado apenas no ruído. A petição inicial 
foi clara ao delimitar a causa petendi abrangendo os agentes ruído e hidrocarbonetos.’

Contudo, o atual Código de Processo Civil, em seu art. 468, adotou posicionamento no 
sentido de que a limitação objetiva da coisa julgada restringe-se ao dispositivo da sentença, 
pois só aquilo que foi deduzido no processo e, por conseguinte, objeto de cognição judicial 
é alcançado pela autoridade da coisa julgada.

A hipótese em análise não se encaixa na referida regra geral, haja vista que, conquanto 
exista a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido, um dos pedidos não foi 
decidido, e o art. 468 do CPC leva à conclusão de que somente ‘aquilo que foi deduzido 
no processo e, por conseguinte, objeto de cognição judicial é alcançado pela autoridade de 
coisa julgada’ (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 24. ed. 
São Paulo: Atlas, 2013. p. 532).

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECUR-

SO ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO E NÃO 
APRECIADO.

1. O artigo 468 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada restringe-se 
aos limites das questões decididas.

2. Assim, a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide 
nos limites em que foi proposta pelo autor, sendo necessário, para que haja coisa julgada, 
que exista pedido e, sobre ele, decisão.

3. Por essa razão, a parte que não foi decidida e que, portanto, caracteriza a existência 
de julgamento infra petita poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que 
não fora decidida o seja agora.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.’
Assim, como apenas as questões solucionadas na ação anterior se sujeitam à imutabilida-

de da coisa julgada e, na hipótese, não foi apreciado, pela sentença da ação no STJ, o pedido 
de pagamento das diferenças atrasadas, é possível o ajuizamento da ação previdenciária nº 
2004.71.08.008308-9, nova ação para análise de tempo laborado em condições especiais 
sob o agente hidrocarboneto, na medida em que os limites da coisa julgada circunscrevem-
se às questões decididas.

Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 517-518, para dar provimento ao recurso 
especial e afastar o instituto da coisa julgada, para que seja apreciado o pedido do autor 
com relação ao labor sob condições especiais (exposição ao agente químico hidrocarbone-
to), prestado na empresa Calçados Bibi Ltda., no interregno de 01.01.1999 a 12.01.2004.”
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Aponto, por relevante, que a decisão transcrita se valeu de anterior 
precedente, na mesma linha de raciocínio, não constando, todavia, o 
número do referido precedente, razão pela qual informo que se trata do 
EREsp 1.1264.894/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Espe-
cial, DJe 18.11.2015.

No que interessa à orientação que estou propondo, não seria neces-
sário adentrar na questão dos julgamentos citra petita, para se afirmar 
autorizada a ilação, a partir desses precedentes, de flagrante ausência 
da tríplice identidade nas hipóteses em que não formulada pretensão a 
partir de dado fato que também ensejaria o reconhecimento de especia-
lidade para o mesmo período. É o que se conclui da afirmação:

“Entendo que, se o pedido foi baseado apenas em um agente (ruído, v.g.) e com base 
nele rejeitado, é possível a sua rediscussão em nova ação, à luz de outro agente nocivo, já 
que se caracteriza, em tal situação, uma nova causa petendi, e a ação não se repete senão 
quando idênticas são as partes, a causa de pedir e o pedido.” (AgInt no REsp 1.663.739-RS, 
rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 07.12.2017)

Assim, em síntese, como são distintas as causas de pedir, em função 
da apresentação de prova de incidência de agente insalutífero não apre-
ciado no anterior processo judicial, não verifico plena identidade entre 
as ações, razão pela qual é possível, estando o processo suficientemente 
instruído, a análise da especialidade das atividades exercidas no perío-
do de 06.03.97 a 15.09.09, o que se passa a fazer.

Da atividade especial

O reconhecimento da especialidade de determinada atividade é 
disciplinado pela lei em vigor à época em que efetivamente exercida, 
passando a integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do 
trabalhador. Desse modo, uma vez prestado o serviço sob a égide de 
legislação que o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como 
tal, bem como à comprovação das condições de trabalho na forma então 
exigida, sem a incidência retroativa de uma lei nova que venha a estabe-
lecer restrições à admissão do tempo de serviço especial.

Nesse sentido, aliás, é a orientação adotada pela Terceira Seção do 
Superior Tribunal de Justiça (AR nº 3.320/PR, rel. Ministra Maria The-
reza de Assis Moura, DJe de 24.09.2008; EREsp nº 345.554/PB, rel. Mi-
nistro José Arnaldo da Fonseca, DJ de 08.03.2004; AGREsp nº 493.458/
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RS, Quinta Turma, rel. Ministro Gilson Dipp, DJU de 23.06.2003; e 
REsp nº 491.338/RS, Sexta Turma, rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 
DJU de 23.06.2003), que passou a ter expressa previsão legislativa com 
a edição do Decreto nº 4.827/2003, o qual alterou a redação do art. 70, 
§ 1º, do Decreto nº 3.048/99.

Feita essa consideração e tendo em vista a diversidade de diplomas 
legais que se sucederam na disciplina da matéria, é necessário inicial-
mente definir qual a legislação aplicável ao caso concreto, ou seja, qual 
a legislação vigente no momento da prestação da atividade pela parte
-autora.

Tem-se, então, a seguinte evolução legislativa quanto ao tema sub 
judice:

a) no período de trabalho até 28.04.1995, quando vigente a Lei nº 
3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, pos-
teriormente, a Lei nº 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação ori-
ginal (arts. 57 e 58), é possível o reconhecimento da especialidade do 
trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade en-
quadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou na legis-
lação especial ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes 
nocivos por qualquer meio de prova, exceto para os agentes nocivos ru-
ído, frio e calor (STJ, AgRg no REsp nº 941.885/SP, Quinta Turma, rel. 
Ministro Jorge Mussi, DJe de 04.08.2008; e STJ, REsp nº 639.066/RJ, 
Quinta Turma, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ de 07.11.2005), 
em que necessária a mensuração de seus níveis por meio de perícia 
técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário emitido pela 
empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes;

b) a partir de 29.04.1995, inclusive, foi definitivamente extinto o 
enquadramento por categoria profissional – à exceção daquelas a que 
se refere a Lei nº 5.527/68, cujo enquadramento por categoria deve 
ser feito até 13.10.1996, dia anterior à publicação da Medida Provisó-
ria nº 1.523, que revogou expressamente a lei em questão –, de modo 
que, no interregno compreendido entre 29.04.1995 (ou 14.10.1996) 
e 05.03.1997, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei nº 
9.032/95 no art. 57 da Lei de Benefícios, é necessária a demonstra-
ção efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem in-
termitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por 
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qualquer meio de prova, sendo suficiente, para tanto, a apresentação de 
formulário padrão preenchido pela empresa, sem a exigência de emba-
samento em laudo técnico, ressalvados os agentes nocivos ruído, frio e 
calor, conforme visto acima;

c) a partir de 06.03.1997, data da entrada em vigor do Decreto nº 
2.172/97, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 58 da 
Lei de Benefícios pela Medida Provisória nº 1.523/96 (convertida na 
Lei nº 9.528/97), passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de 
tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do se-
gurado a agentes agressivos por meio da apresentação de formulário 
padrão, embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica;

d) a partir de 01.01.2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP) passou a ser documento indispensável para a análise do período 
cuja especialidade for postulada (art. 148 da Instrução Normativa nº 99 
do INSS, publicada no DOU de 10.12.2003). Tal documento substituiu 
os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou DIRBEN-8030) e, desde 
que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos profissio-
nais responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração bioló-
gica, exime a parte da apresentação do laudo técnico em juízo.

Para fins de enquadramento das categorias profissionais, devem 
ser considerados os Decretos nº 53.831/64 (Quadro Anexo – 2ª par-
te), nº 72.771/73 (Quadro II do Anexo) e nº 83.080/79 (Anexo II) até 
28.04.1995, data da extinção do reconhecimento da atividade especial 
por presunção legal, ressalvadas as exceções acima mencionadas. Já 
para o enquadramento dos agentes nocivos, devem ser considerados os 
Decretos nº 53.831/64 (Quadro Anexo – 1ª parte), nº 72.771/73 (Quadro 
I do Anexo) e nº 83.080/79 (Anexo I), até 05.03.1997, e os Decretos nº 
2.172/97 (Anexo IV) e nº 3.048/99, a partir de 06.03.1997, ressalvado 
o agente nocivo ruído, ao qual se aplica também o Decreto nº 4.882/03. 
Além dessas hipóteses de enquadramento, é sempre possível também 
a verificação da especialidade da atividade por meio de perícia técnica, 
nos termos da Súmula nº 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos 
(STJ, AGRESP nº 228.832/SC, relator Ministro Hamilton Carvalhido, 
Sexta Turma, DJU de 30.06.2003).

Ainda para fins de reconhecimento da atividade como especial, cum-
pre referir que a habitualidade e a permanência do tempo de trabalho 
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em condições especiais, prejudiciais à saúde ou à integridade física, re-
feridas no artigo 57, § 3º, da Lei nº 8.213/91 não pressupõem a exposi-
ção contínua ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. Deve 
ser interpretada no sentido de que tal exposição deve ser ínsita ao de-
senvolvimento das atividades cometidas ao trabalhador, integrada à sua 
rotina laboral, e não de ocorrência eventual, ocasional. Exegese diversa 
levaria à inutilidade da norma protetiva, pois em raras atividades a su-
jeição direta ao agente nocivo se dá durante toda a jornada de trabalho, 
e, em muitas delas, a exposição em tal intensidade seria absolutamente 
impossível. A propósito do tema, vejam-se os seguintes precedentes da 
Terceira Seção deste Tribunal: EINF nº 0003929-54.2008.404.7003, de 
relatoria do Desembargador Federal Néfi Cordeiro, D.E. 24.10.2011; 
EINF nº 2007.71.00.046688-7, Terceira Seção, relator Celso Kipper, 
D.E. 07.11.2011.

Ademais, conforme o tipo de atividade, a exposição ao respectivo 
agente nocivo, ainda que não diuturna, configura atividade apta a ser re-
conhecida como especial, tendo em vista que a intermitência na exposi-
ção não reduz os danos ou riscos inerentes à atividade, sendo inaceitável 
que se retire do trabalhador o direito à redução do tempo de serviço para 
a aposentadoria, deixando-lhe apenas os ônus da atividade perigosa ou 
insalubre (TRF4, EINF 2005.72.10.000389-1, Terceira Seção, minha 
relatoria, D.E. 18.05.2011; TRF4, EINF 2008.71.99.002246-0, Terceira 
Seção, relator Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, D.E. 08.01.2010).

Quanto aos agentes nocivos químicos, os riscos ocupacionais ge-
rados independem da análise quantitativa de sua concentração ou da 
intensidade máxima e mínima no ambiente de trabalho, dado que são 
caracterizados pela avaliação qualitativa. Ao contrário do que ocorre 
com alguns agentes agressivos, como, v.g., ruído, calor, frio ou eletrici-
dade, que exigem sujeição a determinados patamares para ser configu-
rada a nocividade do labor, no caso dos tóxicos orgânicos e inorgânicos, 
os decretos que regem a matéria não trazem a mesma exigência para 
fins previdenciários, pois a exposição habitual, rotineira, a tais fatores 
insalutíferos é suficiente para tornar o trabalhador vulnerável a doenças 
ou acidentes. Nessa linha:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVI-
DADES ESPECIAIS. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONVERSÃO PARCIAL. CON-
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CESSÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA 
ESPECÍFICA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. 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, 
até 28.05.1998, observada, para fins de enquadramento, a legislação vigente à época da 
prestação do serviço. (...) 3. Até 28.04.1995, é admissível o reconhecimento 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 e até 28.05.1998, por meio de 
formulário embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica. 4. Ao contrário do 
que ocorre com alguns agentes agressivos, como, v.g., ruído, calor, frio ou eletricidade, que 
exigem sujeição a determinados patamares para que seja configurada a nocividade do labor, 
no caso dos tóxicos orgânicos e inorgânicos, os decretos que regem a matéria não trazem 
a mesma exigência, ao contrário do que ocorre na seara trabalhista, motivo pelo qual a 
apontada análise quantitativa não se faz necessária. 5. Desempenhada a função insalutífera 
apenas de modo eventual, ou seja, somente em determinadas ocasiões, por curto intervalo 
temporal (uma hora por dia a cada duas semanas), não se tratando, pois, de submissão aos 
agentes de modo diuturno, constante ou efetivo, tem-se como decorrência a inviabilidade 
de que sejam reconhecidas as condições prejudiciais à sua saúde. 6. A insalubridade, a 
penosidade ou a periculosidade decorrem das condições em que é desenvolvido o traba-
lho, independentemente do seu enquadramento nos decretos que relacionam as atividades 
especiais, os quais são meramente exemplificativos. Concluindo o perito judicial pela in-
salubridade em face do contato habitual e permanente com os agentes nocivos químicos, é 
de ser reconhecida a especialidade do trabalho de parte do período postulado. (...)” (TRF4, 
APELREEX 2002.70.05.008838-4, Quinta Turma, relator Hermes Siedler da Conceição 
Júnior, D.E. 10.05.2010)

Das perícias por similaridade

Cumpre ressaltar que as perícias realizadas por similaridade ou 
por aferição indireta das circunstâncias de trabalho têm sido ampla-
mente aceitas em caso de impossibilidade da coleta de dados in loco 
para a comprovação da atividade especial. Nesse sentido, os seguin-
tes precedentes deste Regional: AC 2003.70.00.036701-4/PR, DE 
14.09.2007; AI 2005.04.01.034174-0, publicado em 18.01.2006; e AI 
2002.04.01.049099-9, publicado em 16.03.2005.

Do caso em análise

O período controverso em que se pretende o reconhecimento da ati-
vidade como especial está assim detalhado:
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Período: 06.03.97 a 15.09.09.
Empresa: Calçados Azaleia S/A.

Função/ 
atividades:

Costureira. “Operar máquina de costura industrial 
para realizar a junção das peças componentes dos 
cabedais por meio do processo de pesponto e aplicar 
adesivo com bisnaga de acionamento manual nos 
cabedais”. “Montar a pasta de padrões de costura, em 
que estão descritas e demonstradas todas as etapas 
que constituem o processo de desenvolvimento do 
cabedal; operar máquina de costura para realizar 
a junção das peças componentes dos cabedais por 
meio do processo de pesponto; aplicar adesivo 
com bisnaga de acionamento manual nas peças 
componentes dos cabedais; colocar extrator nas 
navalhas para as peças cortadas saírem com mais 
facilidade”.

Agentes nocivos: Agentes químicos (solventes orgânicos).

Enquadramento:

Agentes químicos: códigos 1.2.11 do Quadro 
Anexo do Decreto nº 53.831/64 (tóxicos 
orgânicos), 1.2.10 do Anexo I do Decreto nº 
83.080/79 (hidrocarbonetos e outros compostos 
de carbono) e 1.0.19 do Anexo IV do Decreto nº 
2.172/97 e do Anexo IV do Decreto nº 3.048/99 
(outras substâncias químicas).

Meio de prova:
PPP (fls. 33-36). Prova emprestada (perícia realizada 
na mesma empresa em processos judiciais, fls. 43-
52 e 55-58). CTPS (fls. 78-86).

Conclusão:

Foi devidamente comprovado nos autos o exercício 
de atividade especial pela parte-autora no período 
indicado, conforme a legislação aplicável à espécie, 
em virtude de sua exposição, de forma habitual e 
permanente, a agentes químicos (solventes orgânicos).

Desse modo, tenho como comprovada a especialidade do labor no 
intervalo de 06.03.97 a 15.09.09, que totaliza 12 anos, 06 meses e 10 
dias.
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Dos equipamentos de proteção individual

A discussão acerca da higidez do PPP para comprovação da eficá-
cia dos equipamentos de proteção individual, com a consequente neu-
tralização dos agentes nocivos, é objeto do Incidente de Resolução 
de Demandas Repetitivas – IRDR – nº 15 desta Corte (AC 5054341-
77.2016.4.04.0000/SC). Todavia, não se aplica ao caso a determinação 
de sobrestamento do feito contida no voto do relator para admissão do 
referido incidente, em razão de o mérito da questão já ter sido julgado 
por esta 3ª Seção, em 22.11.2017, com o estabelecimento da seguinte 
tese jurídica: “a mera juntada do PPP referindo a eficácia do EPI não 
elide o direito do interessado em produzir prova em sentido contrário”. 
Ainda que a decisão não tenha transitado em julgado, porquanto pende 
de apreciação de embargos de declaração, não há impedimento à apli-
cação da tese fixada por este Regional em razão da não interposição e/
ou admissão de recurso especial ou extraordinário.

Ademais, as circunstâncias do presente caso não admitem a possibi-
lidade de afastamento do caráter especial das atividades desempenha-
das pela parte-autora.

Com efeito, a utilização de EPIs é irrelevante para os períodos labo-
rados até 03 de dezembro de 1998, data da publicação da MP 1.729/98, 
convertida na Lei 9.732/98, que alterou o § 2º do artigo 58 da Lei 
8.213/91, determinando que o laudo técnico contenha informação sobre 
a existência de tecnologia de proteção individual que diminua a intensi-
dade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre 
a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

No caso, embora haja períodos posteriores à data acima mencionada, 
também quanto a eles não há que se falar em afastamento da especiali-
dade em razão de EPIs, uma vez que não há no PPP indicação quanto à 
utilização desses equipamentos nos intervalos ora reconhecidos como 
de exercício de atividade especial.

Fonte de custeio

No tocante à concessão do benefício sem a correspondente fonte 
de custeio, transcreve-se trecho do bem lançado voto do Des. Federal 
Celso Kipper (Apelação Cível nº 0014748-78.2011.404.9999/RS), que 
bem traduz o entendimento desta Corte acerca da questão em debate:
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“(...) A teor do art. 195, § 5º, da Constituição Federal, nenhum benefício da segu-
ridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de 
custeio total.

No entanto, para a concessão de aposentadoria especial ou a conversão de tempo exer-
cido sob condições especiais em tempo de trabalho comum, previstas nos artigos 57 e 58 
da Lei de Benefícios, existe específica indicação legislativa de fonte de custeio: o parágrafo 
6º do mesmo art. 57 supracitado, combinado com o art. 22, inc. II, da Lei nº 8.212/91, os 
quais possuem o seguinte teor:

‘Art. 57 – (...)
§ 6º – O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos provenientes da 

contribuição de que trata o inc. II do art. 22 da Lei 8.212, de 24.07.91, cujas alíquotas serão 
acrescidas de 12, 9 ou 6 pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a 
serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após 15, 20 ou 25 anos 
de contribuição, respectivamente.’

‘Art. 22 – (...)
II – para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213/91 e da-

queles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente 
dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no 
decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:

a) 1% para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho 
seja considerado leve;

b) 2% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado 
médio;

c) 3% para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado 
grave.’

Não vejo óbice ao fato de a lei indicar como fonte do financiamento da aposentadoria 
especial e da conversão de tempo especial em comum as contribuições a cargo da empresa, 
pois o art. 195, caput e incisos, da Constituição Federal dispõe que 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, dentre outras ali elencadas, das contribuições sociais do empregador, da 
empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei.

Por fim, ressalto que, a rigor, sequer haveria, no caso, necessidade de específica indicação 
legislativa da fonte de custeio, uma vez que se trata de benefício previdenciário previsto 
pela própria Constituição Federal (art. 201, § 1º, c/c art. 15 da EC nº 20/98), hipótese em 
que sua concessão independe de identificação da fonte de custeio (STF, RE nº 220.742-6, 
Segunda Turma, rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03.03.1998; RE nº 170.574, 
Primeira Turma, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgado em 31.05.1994; AI nº 614.268 
AgR, Primeira Turma, rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20.11.2007; ADI nº 
352-6, Plenário, rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30.10.1997; RE nº 215.401-6, 
Segunda Turma, rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 26.08.1997; AI nº 553.993, rel. 
Ministro Joaquim Barbosa, decisão monocrática, DJ de 28.09.2005), regra essa dirigida 
à legislação ordinária posterior que venha a criar novo benefício ou a majorar e estender 
benefício já existente.”
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Da concessão do benefício

Dirimida a questão acerca da comprovação do tempo de serviço con-
trovertido, cabe a análise do direito à aposentadoria pretendida.

Para fazer jus à aposentadoria especial, deve a parte-autora preencher 
os requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91, quais sejam, a carên-
cia de 180 contribuições, ressalvado o direito de incidência da tabela do 
art. 142 da referida lei àqueles segurados inscritos na previdência social 
urbana até 24.07.1991, e o tempo de trabalho sujeito a condições preju-
diciais à sua saúde ou à sua integridade física durante 15, 20 ou 25 anos, 
portanto, descabe a conversão de tempo de serviço especial em comum.

A carência foi devidamente cumprida, e, quanto ao tempo de con-
tribuição, somando-se os períodos especiais judicialmente admitidos 
(01.09.82 a 06.01.86 e 16.01.86 a 05.03.97, reconhecidos nos autos da 
Ação Ordinária 2010.71.58.014752-4, e 06.03.97 a 15.09.09, ora reco-
nhecido), a parte-autora demonstra ter trabalhado em atividades espe-
ciais por 27 anos e 06 meses, o que lhe garante o direito à revisão da 
aposentadoria por tempo de contribuição atualmente titulada em apo-
sentadoria especial, a contar da data do requerimento administrativo, 
em 15.09.09, sem a incidência do fator previdenciário, conforme deter-
mina o art. 29, II, da Lei 8.213/91.

Dos consectários

Correção monetária
A correção monetária, segundo o entendimento consolidado na 3ª 

Seção deste TRF4, incidirá a contar do vencimento de cada prestação e 
será calculada pelos seguintes índices oficiais:

– IGP-DI de 05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei nº 9.711/98, combinado 
com o art. 20, §§ 5º e 6º, da Lei nº 8.880/94;

– INPC a partir de 04/2006, de acordo com a Lei nº 11.430/06, pre-
cedida da MP nº 316, de 11.08.2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei 
nº 8.213/91, sendo que o art. 31 da Lei nº 10.741/03 determina a aplica-
bilidade do índice de reajustamento dos benefícios do RGPS às parcelas 
pagas em atraso.

A incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos 
judiciais da Fazenda Pública foi afastada pelo Supremo Tribunal Fe-
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deral, no julgamento do RE 870.947, com repercussão geral, tendo-se 
determinado, no recurso paradigma, a utilização do IPCA-E, como já 
havia sido determinado para o período subsequente à inscrição em pre-
catório, por meio das ADIs 4.357 e 4.425.

Interpretando a decisão do STF e tendo presente que o recurso pa-
radigma que originou o precedente tratava de condenação da Fazenda 
Pública ao pagamento de débito de natureza não previdenciária (benefí-
cio assistencial), o Superior Tribunal de Justiça, em precedente também 
vinculante (REsp 1.495.146), distinguiu, para fins de determinação do 
índice de atualização aplicável, os créditos de natureza previdenciária, 
para estabelecer que, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da 
TR como fator de atualização, deveria voltar a incidir, em relação a tal 
natureza de obrigação, o índice que reajustava os créditos previdenciá-
rios anteriormente à Lei 11.960/09, ou seja, o INPC.

É importante ter presente, para a adequada compreensão do eventual 
impacto sobre os créditos dos segurados, que os índices em referência 
– INPC e IPCA-E – tiveram variação praticamente idêntica no período 
transcorrido desde julho de 2009 até setembro de 2017, quando julgado 
o RE 870.947 pelo STF (IPCA-E: 64,23%; INPC: 63,63%), de forma 
que a adoção de um ou outro índice nas decisões judiciais já proferidas 
não produzirá diferenças significativas sobre o valor da condenação.

A conjugação dos precedentes acima resulta na aplicação do INPC 
aos benefícios previdenciários, a partir de abril de 2006, reservando-se 
a aplicação do IPCA-E aos benefícios de natureza assistencial.

Juros de mora
Os juros de mora devem incidir a partir da citação.
Até 29.06.2009, os juros de mora devem incidir à taxa de 1% ao 

mês, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/87, aplicável analogi-
camente aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter 
eminentemente alimentar, consoante firme entendimento consagrado na 
jurisprudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte.

A partir de então, deve haver incidência dos juros, uma única vez, até 
o efetivo pagamento do débito, segundo o índice oficial de remuneração 
básica aplicado à caderneta de poupança, nos termos estabelecidos no 
art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009, considerado 
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hígido pelo STF no RE 870.947, com repercussão geral reconhecida. 
Os juros devem ser calculados sem capitalização, tendo em vista que o 
dispositivo determina que os índices devem ser aplicados “uma única 
vez” e porque a capitalização, no direito brasileiro, pressupõe expressa 
autorização legal (STJ, 5ª Turma, AgRg no AgRg no Ag 1.211.604/SP, 
rel. Min. Laurita Vaz).

Da verba honorária

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o va-
lor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-se a 
Súmula 76 desta Corte: “Os honorários advocatícios, nas ações previ-
denciárias, devem incidir somente sobre as parcelas vencidas até a data 
da sentença de procedência ou do acórdão que reforme a sentença de 
improcedência”.

Das custas processuais

O INSS é isento do pagamento das custas no foro federal (art. 4º, I, 
da Lei 9.289/96) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, de acordo 
com o disposto no art. 5º, I, da Lei Estadual 14.634/14, que institui a 
Taxa Única de Serviços Judiciais desse estado, ressalvando-se que tal 
isenção não o exime da obrigação de reembolsar eventuais despesas 
judiciais feitas pela parte vencedora (parágrafo único do art. 5º). Sa-
lienta-se, ainda, que nessa taxa única não estão incluídas as despesas 
processuais mencionadas no parágrafo único do art. 2º da referida lei, 
tais como remuneração de peritos e assistentes técnicos, despesas de 
condução de oficiais de justiça, entre outras.

Da tutela específica

Considerando os termos do art. 497 do CPC/2015, que repete dispo-
sitivo constante do art. 461 do Código de Processo Civil/1973, e o fato 
de que, em princípio, a presente decisão não está sujeita a recurso com 
efeito suspensivo (Questão de Ordem na AC 2002.71.00.050349-7/RS, 
rel. p/ acórdão Des. Federal Celso Kipper, julgado em 09.08.2007, 3ª 
Seção), o presente julgado deverá ser cumprido de imediato quanto à 
revisão do benefício postulado, no prazo de 45 dias.
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Dispositivo

Frente ao exposto, voto por dar provimento ao recurso e determinar 
o cumprimento imediato do acórdão quanto à revisão do benefício.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007919-19.2014.4.04.7209/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelado: Adelino Marenzani

Advogada: Dra. Geórgia Andréa dos Santos Carvalho

EMENTA

Direito Previdenciário. Atividade rural e especial reconhecidas. 
Aposentadoria por tempo de contribuição. Requisitos preenchidos. 
Direito ao melhor benefício. Fator previdenciário. Aposentadoria por 
tempo de contribuição. Fórmula 85/95.

1. Exercida atividade enquadrável como especial, sob a égide da le-
gislação que a ampara, o segurado adquire o direito ao reconhecimento 
como tal e ao acréscimo decorrente da sua conversão em tempo de ser-
viço comum no âmbito do Regime Geral de Previdência Social.

2. Até 28.04.1995, é admissível o reconhecimento da especiali-
dade 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 profis-
sional, 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. Considerando-se o tempo reconhecido administrativamente e o 
acréscimo relativo ao tempo especial e ao tempo rural reconhecidos 
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judicialmente, o autor atinge mais de 35 anos de tempo de serviço/con-
tribuição. Nessas condições, na DER tinha direito à aposentadoria in-
tegral por tempo de contribuição (regra permanente do art. 201, § 7º, 
da CF/88). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a Lei 
9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER é 
anterior a 18.06.2015, data do início da vigência da MP 676/2015, con-
vertida na Lei 13.183/2015.

4. O segurado tem direito à concessão do benefício de aposentado-
ria por tempo de contribuição com a opção de não incidência do fator 
previdenciário quando o total resultante da soma de sua idade e de seu 
tempo de contribuição atingir os pontos estabelecidos pelo art. 29-C da 
Lei nº 8.213/91, incluído pela Lei nº 13.183/2015.

5. Deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda mensal 
inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão proferida 
pelo c. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Turma Regional Suplementar de Santa Catarina do 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, de ofício, 
alterar o índice de correção monetária, não conhecer da remessa oficial 
e negar provimento ao apelo do INSS, determinando a implantação do 
benefício mais vantajoso, nos termos do relatório, votos e notas de jul-
gamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Florianópolis, 07 de junho de 2018.
Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Trata-se de ape-
lação interposta pelo INSS (evento 92) contra sentença, publicada em 
14.02.2017, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formula-
dos na inicial nos seguintes termos (evento 79):

“Ante o exposto, afasto a alegação da prescrição e JULGO PROCEDENTE EM PARTE 
O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, I, do CPC, 
para o efeito de:

a) reconhecer o exercício de labor rural no período de 30.12.1971 a 30.11.1976;
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b) reconhecer a especialidade da atividade exercida nos períodos de 01.12.1978 a 
15.01.1980, 01.08.1987 a 30.11.1987, 07.11.1990 a 05.02.1991, 04.10.1994 a 29.05.1995, 
16.02.1998 a 14.11.2007, 08.03.2008 a 24.08.2010 e 30.08.2010 a 05.04.2012, bem como 
o direito à conversão para tempo de serviço comum (fator 1,4);

c) condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição 
integral, com data do início do benefício em 05.04.2012, pagando as prestações atrasadas 
desde a citada data.

As prestações em atraso serão corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, utilizan-
do-se o INPC (art. 31 da Lei nº 10.741/03, c/c a Lei nº 11.430/06, precedida da MP nº 316, 
de 11.08.2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei nº 8.213/91, e do REsp nº 1.103.122/PR) 
e a TR (a partir de 30.06.2009, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada 
pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009).

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, declarou a 
inconstitucionalidade por arrastamento do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação 
dada pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009, afastando a utilização da Taxa Referencial (TR) 
como fator de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, relativamente 
ao período entre a respectiva inscrição em precatório e o efetivo pagamento.

À conta dessa orientação, e tendo presente a sua ratio, vinha adotando, para fins de atua-
lização dos débitos judiciais da Fazenda Pública, a sistemática anterior à Lei nº 11.960/2009, 
o que importava, nos termos da legislação então vigente, apurar-se a correção monetária 
segundo a variação do INPC.

A questão da constitucionalidade do uso da TR como índice de atualização das conde-
nações judiciais da Fazenda Pública, no período antes da inscrição do débito em precatório, 
teve, todavia, sua repercussão geral reconhecida no RE 870.947, e aguarda pronunciamento 
de mérito do STF. A relevância e a transcendência da matéria foram reconhecidas especial-
mente em razão das interpretações que vinham ocorrendo nas demais instâncias quanto à 
abrangência do julgamento nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 4.357 e 4.425.

Em sucessivas reclamações, o Supremo Tribunal Federal vem afirmando que, no 
julgamento das ADIs em referência, a questão constitucional decidida restringiu-se à 
inaplicabilidade da TR ao período de tramitação dos precatórios, de forma que a decisão 
de inconstitucionalidade por arrastamento foi limitada à pertinência lógica entre o artigo 
100, § 12, da Constituição Federal e o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada 
pelo artigo 5º da Lei nº 11.960/2009.

Por consequência, as reclamações vêm sendo acolhidas, assegurando-se, até que so-
brevenha decisão específica do STF, a aplicação da legislação em referência na atualização 
das condenações impostas à Fazenda Pública, salvo após inscrição em precatório. Os pro-
nunciamentos sinalizam, inclusive, para eventual modulação de efeitos, caso surja decisão 
mais ampla quanto à inconstitucionalidade do uso da TR para correção dos débitos judiciais 
da Fazenda Pública (Rcl 19.050, relator Ministro Roberto Barroso; Rcl 21.147, relatora 
Ministra Cármen Lúcia; Rcl 19.095, relator Ministro Gilmar Mendes).

Nesse contexto, com o propósito de manter coerência com as mais recentes decisões 
do STF sobre o tema e para prevenir a necessidade de futuro sobrestamento dos processos 
apenas em razão dos consectários, a melhor solução a ser adotada, no presente momento, 
é a aplicação do critério de atualização estabelecido no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 
na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, que consiste no índice de remuneração básica da 
caderneta de poupança.
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Os juros de mora são devidos a contar da citação, à razão de 1% ao mês (Súmula 204 
do STJ e Súmula 75 do TRF4). A partir de 01.07.2009 (Lei nº 11.960/2009), passam a ser 
calculados com base na taxa de juros aplicáveis à caderneta de poupança (ERESP 1.270.439).

Condeno o INSS ao reembolso dos honorários periciais e ao pagamento de honorários 
advocatícios, que fixo no percentual mínimo previsto em um dos incisos do § 3º do art. 
85 do CPC, com base no valor da condenação que será apurado na fase de cumprimento 
de sentença.

O INSS está isento do pagamento de custas (inciso I do art. 4º da Lei nº 9.289/96).
Havendo interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarra-

zões. Caso seja arguida alguma preliminar nas contrarrazões, intime-se a apelante. Após, 
remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Tendo em vista que o valor da condenação ou proveito econômico por certo não ex-
cederá 1.000 (mil) salário mínimos, a sentença não se sujeita ao reexame necessário (art. 
496, parágrafo 3º, I, CPC).

Intimem-se. Sentença publicada e registrada eletronicamente.”

O INSS destaca que, no período de 16.02.1998 a 18.11.2003, o autor 
trabalhava exposto a ruídos abaixo de 90 decibéis, não podendo ser 
reconhecida a especialidade do período, sequer por se revelar penosa a 
atividade, porquanto o legislador não dá tal tratamento à matéria.

Foram apresentadas contrarrazões (evento 96).
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz:

Remessa oficial

Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
no sentido de que a sentença ilíquida está sujeita a reexame necessário 
(Súmula 490).

Contudo, considerando que o art. 29, § 2º, da Lei nº 8.213/91 dispõe 
que “o valor do salário de benefício não será inferior ao de um salário 
mínimo, nem superior ao do limite máximo do salário de contribuição 
na data de início do benefício”, e que a Portaria nº 08, de 13.01.2017, 
do Ministério da Fazenda estabelece que, a partir de 01.01.2017, o va-
lor máximo do teto dos salários de benefícios pagos pelo INSS é de R$ 
5.531,31 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e um centa-
vos), é forçoso reconhecer que, mesmo na hipótese em que a prestação 
previdenciária deferida à parte-autora seja fixada no teto máximo, e as 
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parcelas em atraso, pagas nos últimos 05 anos (art. 103, parágrafo úni-
co, da Lei nº 8.213/91), o valor da condenação, ainda que acrescida de 
correção monetária e juros de mora, jamais excederá à quantia de 1.000 
(mil) salários mínimos, montante exigível para a admissibilidade do 
reexame necessário.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial, nos termos do artigo 
496, § 3º, inciso I, do NCPC.

Atividade especial

A natureza da atividade é qualificada pela lei vigente à época da 
prestação do serviço, sem aplicação retroativa de norma ulterior que 
nesse sentido não haja disposto (RE 174.150-3/RJ, rel. Min. Octávio 
Gallotti, DJ 18.08.2000). Também por força do princípio tempus regit 
actum, o modo de comprovação da atividade especial é orientado pela 
lei vigente ao tempo da prestação do serviço. A partir dessa premissa 
geral, articulam-se as seguintes diretrizes para o presente julgado:

a) Para as atividades exercidas até 28.04.1995, véspera da vigência 
da Lei nº 9.032/95, é possível o reconhecimento do tempo de ativida-
de especial pelo pertencimento a determinada categoria profissional ou 
pela exposição aos agentes nocivos, nos termos previstos pelos decretos 
regulamentares. Por outro lado, em razão do caráter protetivo do traba-
lhador, é de ser reconhecida a natureza qualificada da atividade ainda 
que as condições que prejudicam sua saúde ou integridade física não 
se encontrem expressas em determinado regulamento (inteligência da 
Súmula 198 do extinto TFR).

b) Após a vigência da Lei nº 9.032/95, em 29.04.1995, a concessão 
da aposentadoria especial pressupõe a comprovação, pelo segurado, 
do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em 
condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física 
(Lei 8.213/91, art. 57, § 3º). Sem embargo, “Para a caracterização da 
especialidade não se reclama exposição às condições insalubres durante 
todos os momentos da prática laboral, sendo suficiente que o trabalha-
dor, em cada dia de labor, esteja exposto a agentes nocivos em perío-
do razoável da jornada (salvo exceções, v.g., periculosidade)” (TRF4, 
EINF 0010314-72.2009.404.7200, 3ª Seção, rel. Des. Celso Kipper, 
D.E. 07.11.2011).



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 369

c) Para as atividades desempenhadas a partir de 06.03.1997, com 
a vigência do Decreto nº 2.172, a comprovação da efetiva exposição 
do segurado aos agentes nocivos se dá mediante formulário, emitido 
pela empresa ou por seu preposto, com base em laudo técnico de con-
dições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou en-
genheiro de segurança do trabalho (Lei 8.213/91, art. 58, § 1º) (TRF4, 
AC 2002.71.07.001611-3, 5ª Turma, rel. Des. Celso Kipper, D.E. 
07.07.2008).

d) Em relação aos agentes nocivos físicos ruído, frio e calor, é ne-
cessária a apresentação de laudo técnico independentemente do período 
de prestação da atividade, dada a necessidade de medição da intensida-
de desses agentes nocivos. De qualquer modo, a partir de 01.01.2004, 
é suficiente a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário – 
PPP, elaborado conforme as exigências legais (TRF4, EINF 0010314-
72.2009.404.7200, 3ª Seção, rel. Des. Celso Kipper, D.E. 07.11.2011).

e) A extemporaneidade do laudo pericial não lhe retira a força pro-
batória, em face da presunção de conservação do anterior estado de 
coisas, que deve operar desde que não evidenciada a alteração das con-
dições de trabalho. A rigor, dada a evolução das normas de proteção 
ao trabalhador e em face das inovações tecnológicas, é plausível a tese 
de que, à época da prestação do serviço, as condições ambientais eram 
ainda mais ofensivas à saúde do trabalhador (TRF4, EINF 0031711-
50.2005.404.7000, 3ª Seção, rel. Des. Federal Luiz Carlos de Castro 
Lugon, D.E. 08.08.2013).

f) O limite de tolerância para ruído é de 80 dB(A) até 05.03.1997; 90 
dB(A) de 06.03.1997 a 18.11.2003; e 85 dB(A) a partir de 19.11.2003 
(STJ, REsp 1.398.260/PR, rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira 
Seção, j. 14.05.2014, DJe 05.12.2014, julgamento proferido de acordo 
com a sistemática de representativo de controvérsia – CPC, art. 543-C).

g) Quanto aos efeitos da utilização de equipamento de proteção indi-
vidual, “Se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não 
haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial”. Todavia, “na 
hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais 
de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profis-
siográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do equipamento 
de proteção individual – EPI não descaracteriza o tempo de serviço 
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especial para aposentadoria” (ARE 664.335, rel. Min. Luiz Fux, Tribu-
nal Pleno, j. 04.12.2014, DJ 12.02.2015). Deve-se observar, contudo, 
que a adoção de EPI não deve ser considerada para fins de caracteri-
zação da atividade especial em tempo anterior a 03.12.1998, visto que 
essa exigência apenas foi disposta pela MP 1.729/98, convertida na Lei 
9.732/98 (IN INSS/PRES 77/2015, art. 279, § 6º).

h) A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito 
à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independente-
mente do regime jurídico à época da prestação do serviço (STJ, EDcl 
no REsp 1.310.034/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, 
j. 26.11.2014, DJ 02.02.2015, julgamento proferido de acordo com a 
sistemática de representativo de controvérsia – CPC, art. 543-C). Dessa 
forma, é possível a conversão do tempo especial em comum mesmo 
para as atividades exercidas anteriormente à vigência da Lei 6.887/80, 
ao passo que a conversão do tempo comum em especial é apenas possí-
vel para o segurado que cumpriu os requisitos para aposentadoria espe-
cial até a vigência da Lei 9.032/95.

i) Cabe destacar, no que tange aos agentes químicos constantes no 
anexo 13 da NR-15, que os riscos ocupacionais gerados não requerem a 
análise quantitativa de sua concentração ou intensidade máxima e míni-
ma no ambiente de trabalho, dado que são caracterizados pela avaliação 
qualitativa. Ao contrário do que ocorre com alguns agentes agressivos, 
como, v.g., o ruído, o calor, o frio ou a eletricidade, que exigem sujeição 
a determinados patamares para que reste configurada a nocividade do 
labor, no caso dos tóxicos orgânicos e inorgânicos, a exposição habitual, 
rotineira, a tais fatores insalutíferos é suficiente para tornar o trabalhador 
vulnerável a doenças ou acidentes (APELREEX 2002.70.05.008838-
4, Quinta Turma, relator Hermes Siedler da Conceição Júnior, D.E. 
10.05.2010; EINF 5000295-67.2010.404.7108, Terceira Seção, relator 
p/ acórdão Luiz Carlos de Castro Lugon, 04.02.2015).

Exame do tempo especial no caso concreto

Período: 16.02.1998 a 18.11.2003.
Empresa: Viação Canarinho Ltda.
Atividade/função: motorista de ônibus.
Agente nocivo: ruído de 86,86 a 88,05 dB e penosidade.
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Enquadramento legal: Ruído: item 1.1.6 do Decreto 53.831/64; 
Anexo I do Decreto 83.080/79; item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 
2.172/97; item 2.0.1 do Anexo IV do Decreto 3.048/99; Penosidade: 
Súmula nº 198 do TFR.

Provas: PPP (evento 1, FORM11); laudo técnico de condições am-
bientais do trabalho (laudo ambiental – evento 1, LAUDO12; laudo 
judicial – evento 69, LAUDO1) e laudo paradigma (evento 25, laudo5).

O ruído, efetivamente, não superou o limite de tolerância para o pe-
ríodo (90 dB).

Porém, além das hipóteses de enquadramento dos agentes nocivos 
conforme previsão nos decretos regulamentares, é sempre possível tam-
bém a verificação da especialidade da atividade no caso concreto, por 
meio de perícia técnica confirmatória da condição insalutífera, por for-
ça da Súmula nº 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos (“Atendi-
dos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia 
judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, in-
salubre ou penosa, mesmo não inscrita em regulamento”).

A propósito, o STJ, em sede de recurso repetitivo representativo de 
controvérsia, já decidiu que, à luz da interpretação sistemática, as nor-
mas regulamentadoras que estabelecem os casos de agentes e atividades 
nocivos à saúde do trabalhador são exemplificativas, podendo ser tido 
como distinto o labor que a técnica médica e a legislação correlata con-
siderarem como prejudiciais ao obreiro, desde que o trabalho seja per-
manente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais (art. 
57, § 3º, da Lei 8.213/1991) (REsp 1.306.113/SC, rel. Ministro Herman 
Benjamin, Primeira Seção, DJe 07.03.2013).

A legislação previdenciária não cuidou de definir os conceitos de pe-
riculosidade, insalubridade e penosidade. Conforme Rocha e Baltazar 
(ROCHA, Daniel Machado da; BALTAZAR, J. José Paulo. Comen-
tários à Lei de Benefícios da Previdência Social. Porto Alegre: Atlas, 
2015. p. 321-322):

“As definições de insalubridade, periculosidade e penosidade sempre estiveram ausen-
tes da legislação previdenciária, que toma de empréstimo os conceitos da CLT, ampliados 
por outros diplomas esparsos. Com a modificação operada na redação do § 1º do art. 58 
pela Lei 9.732/98, a adequação do emprego desses conceitos fica ainda mais evidente. (...)

As atividades periculosas são estabelecidas com fulcro no art. 193 da CLT, já com a 
redação definida pela Lei nº 12.740/12:
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‘São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação apro-
vada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

I – inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;
II – roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segu-

rança pessoal ou patrimonial.’”

Com efeito, conforme já decidido por esta Corte quanto à atividade 
de motorista de ônibus, há
“forte influência do stress ocupacional a gerar desgaste na saúde físico-psicológica do tra-
balhador submetido por horas ininterruptas ao trânsito caótico das estradas e vias urbanas, 
desafiado pelo cumprimento de prazos cada vez mais exíguos e submetido a elevadas tensões, 
seja em decorrência do transporte de cargas, seja pela condução de passageiros. Não se 
restringe a agressão à saúde à ação dos elementos nocivos elencados no Decreto 2.172/97, 
senão resulta das dificuldades inerentes ao exercício da profissão por longos anos.” (EINF 
nº 5014229-12.2012.404.7112, Terceira Seção, relator p/ acórdão Juiz Federal Luiz Antonio 
Bonat, juntado aos autos em 14.08.2015)

De fato, em caso análogo, restou assentado neste Regional que, em 
relação ao reconhecimento da especialidade de atividades penosas, há 
que assentar alguns pontos, a saber: (1) a Constituição da República 
valoriza especialmente o trabalho insalubre, o penoso e o perigoso; (2) 
a valorização do trabalho insalubre está assentada pela legislação e pela 
jurisprudência mediante parâmetros probatórios estabelecidos (inicial-
mente, enquadramento profissional, depois, perícia); (3) a valorização 
do trabalho perigoso, por sua vez, faz-se mediante a identificação juris-
prudencial de determinadas condições de trabalho (por exemplo, casos 
do eletricitário e do vigilante armado); (4) a valorização do trabalho 
penoso, por sua vez, não só não pode ser ignorada, como deve dar-se 
mediante o reconhecimento de determinadas condições, procedimento 
já sedimentado quanto ao trabalho perigoso. Assim como as máximas 
da experiência são suficientes para o reconhecimento jurisprudencial da 
periculosidade de certas atividades, também o são quanto ao trabalho 
penoso. A atividade de motorista se reveste, via de regra, de conside-
rável penosidade para aqueles que a executam, mostrando-se absoluta-
mente injustificada e desproporcional qualquer espécie de relativização 
quanto à caracterização da penosidade como elemento autorizador do 
reconhecimento de que determinada atividade laboral é especial, sob 
pena de se esvaziar a proteção constitucional estabelecida em relação ao 
tema (Apelação/Reexame Necessário nº 0017765-25.2011.404.9999, 5ª 
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Turma, Des. Federal Roger Raupp Rios, unânime, D.E. 13.09.2016, pu-
blicado em 14.09.2016).

Não é outra a conclusão aposta no laudo pericial do evento 25, in verbis:
“Penosas:
Tendo por base o quadro a que se refere o art. 2º do Decreto nº 53.831/64, Código 2.4.4 

– Transporte Rodoviário – classificado como penoso e estabelecendo um tempo mínimo de 
trabalho de 25 anos para a concessão do benefício.

O Anexo II do Decreto nº 83.080/79, em sua Classificação das Atividades Profissionais 
segundo os Grupos Profissionais, Código 2.4.2 – Transporte Urbano e Rodoviário, também 
estabelece um tempo mínimo de 25 anos para a concessão do benefício para motoristas de 
ônibus e de caminhões de carga (ocupados em caráter permanente).

Atividades penosas:
‘Pode ser considerada penosa a atividade produtora de desgaste no organismo, de ordem 

física ou psicológica, em razão de repetição dos movimentos, condições agravantes, pressões 
e tensões próximas do indivíduo. Dirigir veículo coletivo ou de transporte pesado, habitual 
e permanente, em logradouros com tráfego intenso, é exemplo de desconforto causador de 
penosidade.’ (MARTINEZ, Wladimir Novaes. Aposentadoria especial. 3. ed. São Paulo: 
LTr, 2000. p. 31)

As condições penosas caracterizavam direito ao benefício especial até 05.03.1997, 
quando foi editado o Decreto nº 2.172/97, com base na Medida Provisória nº 1.523/96, em 
que foi publicado o Regulamento dos Benefícios da Previdência Social, cujo Anexo IV 
trouxe a nova Classificação dos Agentes Nocivos.

Pelo exposto, entendemos que o autor, na empresa e no período em discussão, não 
trabalhou em condições insalubres, mas sim em condições penosas, conforme relatos 
apresentados, em função das características das atividades desenvolvidas.”

EPI: O STF, em regime de repercussão geral, deixou assentado 
que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição 
do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI 
for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo 
constitucional à aposentadoria especial (ARE nº 664.335, Plenário, re-
lator Ministro Luiz Fux, DJE 12.02.2015). Porém, esta Corte já decidiu 
que é possível afastar o enquadramento da atividade especial somente 
quando comprovada a efetiva utilização de equipamentos de proteção 
individual que elidam a insalubridade. Todavia, a exposição do segu-
rado a agentes periculosos sempre caracteriza a atividade como espe-
cial, independentemente da utilização ou não de EPI ou de menção, 
em laudo pericial, à neutralização de seus efeitos nocivos (APELREEX 
nº 5003826-50.2013.404.7208, relator Des. Federal João Batista Pinto 
Silveira, Sexta Turma, D.E. 10.07.2015). A mesma inteligência deve ser 
aplicada à penosidade.
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Conclusão: merece ser mantida a sentença.

Conclusão quanto ao tempo de atividade especial

Resta mantido o reconhecimento do período de 16.02.1998 a 
18.11.2003, que, somado aos períodos incontroversos (01.12.1978 
a 15.01.1980, 01.08.1987 a 30.11.1987, 07.11.1990 a 05.02.1991, 
04.10.1994 a 29.05.1995, 19.11.2003 a 14.11.2007, 08.03.2008 a 
24.08.2010 e 30.08.2010 a 05.04.2012), resulta no total de 16 anos, 02 
meses e 02 dias.

Fator de conversão

Destaco que, quanto ao fator de conversão, deve ser observada a re-
lação existente entre os anos de trabalho exigidos para a aposentadoria 
por tempo de serviço ou de contribuição na data do implemento das 
condições e os anos exigidos para a obtenção da aposentadoria especial 
(15, 20 ou 25 anos de tempo de atividade, conforme o caso).

Em se tratando de benefício a ser deferido a segurado que imple-
mentou as condições já na vigência da Lei nº 8.213/91, como sabido, a 
concessão do benefício depende da comprovação de 35 anos de tempo 
de serviço ou de contribuição, se homem, e 30 anos, se mulher. Nesse 
contexto, a relação a ser feita para a obtenção do fator aplicável para a 
conversão do tempo de serviço especial para comum, quando se trata de 
enquadramento que justifica aposentadoria aos 25 anos de atividade, é 
de 25 anos para 35, se homem, e 25 anos para 30, se mulher, resultando, 
assim, em um multiplicador de 1,4 para aquele e 1,2 para esta.

Prestado o serviço sob a égide de legislação que o qualifica como es-
pecial, o segurado adquire o direito à consideração como tal até quando 
possível a conversão. A conversão, todavia, só pode ser disciplinada pela 
lei vigente à data em que implementados todos os requisitos para a con-
cessão do benefício. Não se pode confundir critério para reconhecimento 
de especialidade com critério para concessão de benefício, aí incluídas a 
possibilidade e a sistemática de conversão de tempo especial pretérito.

O Decreto 3.048/99, em seu artigo 70, determina, quanto ao homem, 
a utilização do fator 1,40 para a conversão do tempo especial sob re-
gime de 25 anos, independentemente da data em que desempenhada a 
atividade.
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Do direito do autor no caso concreto

Postas essas premissas, considerando-se o tempo reconhecido admi-
nistrativamente (30 anos, 10 meses, 13 dias – evento 1, ctempserv14, 
fl. 8 e evento 9, procadm 4), o acréscimo relativo ao tempo especial 
reconhecido judicialmente (06 anos, 05 meses e 18 dias) e o tempo rural 
que não foi objeto de recurso (30.12.1971 a 31.11.1976 – 04 anos, 11 
meses e 01 dia), totaliza o autor 42 anos, 03 meses e 02 dias de tempo 
de serviço/contribuição.

Nessas condições, na DER (05.04.2012) tinha direito à aposentado-
ria integral por tempo de contribuição (regra permanente do art. 201, § 
7º, da CF/88). O cálculo do benefício deve ser feito de acordo com a 
Lei 9.876/99, com a incidência do fator previdenciário, porque a DER 
é anterior a 18.06.2015, data do início da vigência da MP 676/2015, 
convertida na Lei 13.183/2015.

Reafirmação da DER – aposentadoria por pontos

A parte-autora apresentou pedido (evento 3) requerendo a reafirmação 
da DER para fins de concessão da chamada aposentadoria por pontos.

Tal procedimento está consolidado administrativamente na Instru-
ção Normativa nº 77/2015, que o prevê inclusive para os casos em que 
o segurado implementa, posteriormente à DER, requisitos para benefí-
cio mais vantajoso, conforme dispõe o parágrafo único do supracitado 
dispositivo, abaixo transcrito:

“Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado 
não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou 
em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de 
reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se a todas as situações que resultem em 
benefício mais vantajoso ao interessado.”

A possibilidade de reafirmação da DER é matéria pacificada no 
âmbito deste Tribunal Regional, tendo sido inclusive objeto do Inci-
dente de Assunção de Competência pela Terceira Seção desta Corte 
nº 5007975-25.2013.4.04.7003/PR, em cujo julgamento ficou assen-
tado o direito dos segurados à reafirmação da DER, na via judicial, 
desde que até a data do julgamento da apelação ou da remessa ne-
cessária.
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Vencida essa questão, passo à análise dos requisitos do benefício 
postulado.

A chamada aposentadoria por pontos, ou fórmula 85/95, é uma mo-
dalidade de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem 
incidência do fator previdenciário instituída pela Medida Provisória 
676/2015, publicada em 17.06.2015, posteriormente convertida na Lei 
13.183/2015, que acrescentou o art. 29-C à Lei 8.213/91. Para os segu-
rados do sexo masculino, caso dos autos, tal dispositivo passou a prever 
a possibilidade de concessão de aposentadoria sem a incidência do fator 
previdenciário quando o somatório da idade do segurado com o seu 
tempo de contribuição atingir o total de 95 pontos.

Assim, verifico que na data para a qual o apelado pretende que a DER 
seja reafirmada, 18.06.2015, ele, nascido em 30.12.59 (RG em evento 1), 
possuía 55 anos, 05 meses e 19 dias de idade e, no mínimo, 42 anos, 03 
meses e 02 dias de tempo de contribuição, que, somados, atingem mais 
do que os 95 anos/pontos exigidos pelo art. 29-C, I, da Lei 8.213/91.

Desse modo, em 18.06.2015, faz jus o segurado à concessão do be-
nefício de aposentadoria por tempo de contribuição com a opção pela 
não incidência do fator previdenciário na forma prevista no art. 29-C da 
Lei 8.213/91.

Resta destacar, contudo, que, caso seja essa a opção de benefício 
mais vantajoso, optando a parte-autora por sua implantação, os efeitos 
financeiros da concessão do benefício são devidos não a partir da DER 
original, mas a partir da data para a qual foi esta reafirmada.

De outra banda, há que se fazer a ressalva de que, em hipóteses como 
tais, constituindo-se o direito da parte-autora à concessão do benefício 
em momento posterior ao ajuizamento da ação, o marco inicial da inci-
dência dos juros de mora não poderá ser a citação, mas sim a data em 
que reafirmada a DER (18.06.2015), a partir de quando serão devidos.

Dos consectários

Correção monetária
A correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada pres-

tação e será calculada pelos índices oficiais e aceitos na jurisprudência, 
quais sejam:
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“– INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que 
incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, conforme deliberação do STJ no julgamento do Tema 
905 (REsp nº 1.495.146 – MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DE 02.03.2018).”

Juros moratórios
“Os juros de mora incidirão à razão de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação 

(Súmula 204 do STJ), até 29.06.2009.
A partir de 30.06.2009, incidirão segundo os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 5º da Lei 11.960/09, que deu nova 
redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF ao 
julgar a 1ª tese do Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947), julgado em 20.09.2017, 
com ata de julgamento publicada no DJe nº 216, de 22.09.2017.”

Honorários advocatícios recursais

Incide, no caso, a sistemática de fixação de honorários advocatícios pre-
vista no art. 85 do NCPC, porquanto a sentença foi proferida após 18.03.2016 
(data da vigência do NCPC definida pelo Pleno do STJ em 02.04.2016).

Aplica-se, portanto, em razão da atuação do advogado da parte em 
sede de apelação, o comando do § 11 do referido artigo, que determina 
a majoração dos honorários fixados anteriormente, pelo trabalho adi-
cional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o dis-
posto nos §§ 2º a 6º e os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85.

Confirmada a sentença no mérito, majoro a verba honorária, elevan-
do-a de 10% para 15% (quinze por cento) sobre as parcelas vencidas 
(Súmula 76 do TRF4), considerando as variáveis dos incisos I a IV do 
§ 2º do artigo 85 do NCPC.

Custas processuais

O INSS é isento do pagamento das custas no foro federal (art. 4º, I, da 
Lei nº 9.289/96) e responde por metade do valor no Estado de Santa Ca-
tarina (art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar estadual 156/97).

Implantação do benefício

Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a ime-
diata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do NCPC (“Art. 
497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, 
o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou deter-
minará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado 
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prático equivalente”) e da jurisprudência consolidada da colenda Ter-
ceira Seção desta Corte (QO-AC nº 2002.71.00.050349-7, rel. p/ acór-
dão Des. Federal Celso Kipper). Dessa forma, deve o INSS implantar 
o benefício em até 45 dias, conforme os parâmetros acima definidos, 
incumbindo ao representante judicial da autarquia que for intimado dar 
ciência à autoridade administrativa competente e tomar as demais pro-
vidências necessárias ao cumprimento da tutela específica.

Destaco que deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja renda 
mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 
proferida pelo c. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS.

Conclusão

– Remessa oficial não conhecida.
– Mantida a sentença no que toca ao reconhecimento:
a) labor rural no período de 30.12.1971 a 30.11.1976;
b) labor especial de 01.12.1978 a 15.01.1980, 01.08.1987 a 

30.11.1987, 07.11.1990 a 05.02.1991, 04.10.1994 a 29.05.1995, 
16.02.1998 a 14.11.2007, 08.03.2008 a 24.08.2010 e 30.08.2010 a 
05.04.2012.

– Postas essas premissas, considerando-se o tempo reconhecido ad-
ministrativamente (30 anos, 10 meses, 13 dias – evento 1, ctempserv14, 
fl. 8 e evento 9, procadm 4), o acréscimo relativo ao tempo especial 
reconhecido judicialmente (06 anos, 05 meses e 18 dias) e o tempo rural 
que não foi objeto de recurso (30.12.1971 a 31.11.1976 – 04 anos, 11 
meses e 01 dia), totaliza o autor 42 anos, 03 meses e 02 dias de tempo 
de serviço/contribuição. Nessas condições, na DER (05.04.2012) tinha 
direito à aposentadoria integral por tempo de contribuição (regra per-
manente do art. 201, § 7º, da CF/88). O cálculo do benefício deve ser 
feito de acordo com a Lei 9.876/99, com a incidência do fator previden-
ciário, porque a DER é anterior a 18.06.2015, data do início da vigência 
da MP 676/2015, convertida na Lei 13.183/2015.

– Reconhecida a possibilidade de reafirmação da DER para 
18.06.2015, data na qual faz jus o segurado à concessão do benefício 
de aposentadoria por tempo de contribuição com a opção pela não in-
cidência do fator previdenciário na forma prevista no art. 29-C da Lei 
8.213/91.
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– Destaco que deve ser implantada pelo INSS a inativação cuja ren-
da mensal inicial for mais benéfica ao segurado, nos termos da decisão 
proferida pelo c. STF no Recurso Extraordinário nº 630.501/RS.

– Honorários advocatícios majorados.
– Critérios de correção monetária fixados de ofício de acordo com o 

Tema 905 do STJ.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por, de ofício, alterar o índice de correção 
monetária, não conhecer da remessa oficial e negar provimento ao ape-
lo do INSS, determinando a implantação do benefício mais vantajoso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5029381-96.2017.4.04.9999/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz
Relator p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal Celso Kipper

Apelantes: Alex Sandro Paulo Chiste (Sucessor)
Jeverson Bruno Chiste (Sucessor)
Mario Antonio Chiste (Sucessor)

Maristela Aparecida Chiste Baldi (Sucessora)
Onorio Chiste (Sucessor)

Udila Carraro Chiste (Sucessão)
Advogado: Dr. Claudiomir Giaretton

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

EMENTA

Processo civil. Apelação. Cumprimento de sentença. Execução in-
vertida. Ausência de intimação da Fazenda para apresentação dos cál-
culos do montante devido. Honorários advocatícios. Inviabilidade.
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1. Não são devidos honorários advocatícios nas execuções/cumpri-
mentos de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de 
seu valor, quando os cálculos de liquidação forem apresentados pelo 
devedor e o credor manifestar sua concordância (“execução invertida”).

2. Conforme orientação firmada pelas 1ª e 2ª Turmas do Superior 
Tribunal de Justiça, descabe a fixação de verba honorária em sede de 
execução/cumprimento de sentença quando promovida a cobrança ju-
dicial pelo credor antes do esgotamento do prazo em que o devedor po-
deria apresentar os cálculos da condenação, ou sem que lhe tenha sido 
oportunizada tal prática.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Turma Regional Suplementar de Santa Catarina do Tri-
bunal Regional Federal da 4ª Região, na forma do art. 942 do CPC, por 
maioria, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos 
e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.

Florianópolis, 12 de julho de 2018.
Des. Federal Celso Kipper, Relator para o acórdão.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Trata-se de ape-
lação interposta pela parte exequente contra sentença que extinguiu a 
execução na forma do art. 924, II, CPC/15.

Em suas razões recursais, reitera as razões trazidas em agravo retido, 
sustentando que devem ser fixados honorários advocatícios na execu-
ção.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.
Tendo em vista que o recurso da parte-autora versa exclusivamente 

sobre honorários advocatícios, o recorrente foi intimado para o recolhi-
mento do preparo em dobro, nos termos dos artigos 99, § 5º, e 1.007, 
§ 4º, ambos do NCPC, o que foi atendido, conforme petição e compro-
vante acostados ao evento 51.

É o relatório.
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VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Em relação ao 
pedido de fixação de honorários advocatícios na execução, é de ser dito 
que o Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 420.816/
RS) declarou, incidentalmente, a constitucionalidade do art. 1º-D da 
Lei 9.494/97 (vide Informativo nº 363/2004), cuja ata da sessão foi pu-
blicada no DJU de 06.10.2004:

“O Tribunal conheceu do recurso e declarou, incidentalmente, a constitucionalidade da 
Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, com interpretação conforme de 
modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda 
Pública (Código de Processo Civil, art. 730), excluídos os casos de pagamentos de obriga-
ções definidos em lei como de pequeno valor, objeto do § 3º do art. 100 da Constituição.”

Firmada a posição pelo c. STF, três situações distintas podem surgir 
acerca da fixação de honorários em execução movida contra a Fazenda 
Pública, quais sejam: a) são devidos honorários advocatícios nas exe-
cuções contra a Fazenda Pública ajuizadas antes da publicação da MP 
nº 2.180/35; b) não são devidos honorários para as execuções contra a 
Fazenda Pública não embargadas e ajuizadas após a publicação da refe-
rida MP, nos casos em que o pagamento venha a ser efetuado por meio 
de precatório, ou seja, em que o valor da condenação seja superior ao 
equivalente a 60 salários mínimos; c) são devidos honorários nas exe-
cuções, inclusive não embargadas, cujo pagamento se efetue por RPV 
(valor até o equivalente a 60 salários mínimos).

Com a edição do CPC/2015, a conclusão prevista no item c, contra-
rio sensu, foi reproduzida no artigo 85, § 7º:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

Diante disso, entendo que, se o pagamento se dá por meio de RPV 
na execução em que o INSS somente veio ao processo após a intimação 
do juízo (ev. 3, despadec30), é cabível a fixação de honorários advoca-
tícios, porquanto a atitude do executado não equivale ao cumprimento 
espontâneo da obrigação.

Refiro, ainda, que o artigo 535, § 3º, inciso II, do CPC/15 somente 
estipula o prazo para o pagamento da requisição, não havendo qualquer 
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relação com o cabimento, ou não, da verba honorária, não estando nem 
mesmo situado em mesmo capítulo do Código. Assim, a referência no 
decisum ao pagamento da RPV no prazo legal não retira o direito ao 
pagamento dos honorários, já que, nos termos do artigo citado, “o pa-
gamento de obrigação de pequeno valor será realizado em dois meses”.

Assim, em casos tais – no que se enquadra a hipótese destes autos –, 
a verba honorária deve ser fixada no percentual de 10% sobre o valor 
da execução, conforme previsto no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Celso Kipper: O eminente relator, apre-
ciando o apelo manejado pelos exequentes contra a sentença que in-
deferiu a fixação de honorários em sede de execução, extinguindo-a, 
manifesta-se pelo provimento da irresignação, estabelecendo a verba 
honorária no percentual de 10% sobre o valor executado.

Pedi vista para melhor examinar a controvérsia sub judice e, após 
fazê-lo, chego a conclusão diversa de Sua Excelência.

A respeito dos honorários na execução/cumprimento de sentença, 
assim dispõe o novo Código de Processo Civil:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda 

Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”

Tal dispositivo veio a ratificar os ditames do artigo 1º-D da Lei nº 
9.494/97, acrescentado pela MP nº 2.180-35/2001, que dispõe que não 
serão devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execu-
ções não embargadas e cuja constitucionalidade foi declarada, inciden-
talmente, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 420.816/RS, realizado em 29.09.2004. O aludido jul-
gado foi assim ementado:

“I. Recurso extraordinário: alínea b: devolução de toda a questão de constitucionalidade 
da lei, sem limitação aos pontos aventados na decisão recorrida. Precedente (RE 298.694, 
Pl. 06.08.2003, Pertence, DJ 23.04.2004). II. Controle incidente de inconstitucionalidade 
e o papel do Supremo Tribunal Federal. Ainda que não seja essencial à solução do caso 
concreto, não pode o Tribunal – dado o seu papel de ‘guarda da Constituição’ – furtar-se a 
enfrentar o problema de constitucionalidade suscitado incidentemente (v.g. SE 5.206-AgR; 
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MS 20.505). III. Medida provisória: requisitos de relevância e urgência: questão relativa à 
execução mediante precatório, disciplinada pelo artigo 100 e parágrafos da Constituição: 
caracterização de situação relevante de urgência legislativa. IV. Fazenda Pública: execução 
não embargada: honorários de advogado: constitucionalidade declarada pelo Supremo 
Tribunal, com interpretação conforme ao art. 1º-D da L. 9.494/97, na redação que lhe foi 
dada pela MPr 2.180-35/2001, de modo a reduzir-lhe a aplicação à hipótese de execução 
por quantia certa contra a Fazenda Pública (C. Pr. Civil, art. 730), excluídos os casos de 
pagamento de obrigações definidos em lei como de pequeno valor (CF/88, art. 100, § 3º).” 
(rel. p/ acórdão Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, jul. 29.09.2004)

Diante desse quadro, algumas situações distintas podem surgir acer-
ca da fixação de honorários em sede de execução/cumprimento de sen-
tença movida contra a Fazenda Pública, que passo a explicitar.

Nas execuções/cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública 
ajuizadas antes da publicação da MP nº 2.180-35/01, são devidos hono-
rários advocatícios, independentemente do modo de pagamento.

Por outro lado, no caso das execuções/cumprimentos de sentença 
contra a Fazenda Pública não embargadas e ajuizadas após a publicação 
da referida medida provisória, quando o montante da condenação for su-
perior a 60 salários mínimos e, por isso, o pagamento for realizado por 
meio de precatório, não são devidos honorários advocatícios, conforme 
disposição literal constante no citado artigo 85, § 7º, do CPC/2015.

Vale dizer, mesmo que o credor renuncie ao montante excedente aos 
60 salários mínimos, visando ao pagamento mais rápido do seu crédito, 
mediante a expedição de requisição de pequeno valor – RPV, se o valor 
originário da condenação ultrapassar aquele montante, não são devidos 
honorários na execução, conforme o seguinte precedente do STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMI-
NISTRATIVO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 
RENÚNCIA AO VALOR EXCEDENTE ÀQUELE PREVISTO NO ARTIGO 87 DO ADCT 
PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. RENÚNCIA POSTE-
RIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA ORIGINALMENTE SUJEITA 
AO REGIME DE PRECATÓRIOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. 
O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 420.816, relator para o 
acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10.12.06, declarou a constitucionalidade 
do artigo 1º-D da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP nº 2.180-35/01, que dispensa o 
pagamento de honorários advocatícios nas execuções não embargadas contra a Fazenda 
Pública, excepcionando, todavia, a hipótese de pagamento de obrigações definidas em 
lei como de pequeno valor. 2. No voto condutor daquele julgado, o Ministro Sepúlveda 
Pertence, relator para o acórdão, ressaltou que, no caso, a impossibilidade da fixação de 
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honorários advocatícios decorre do fato de que o poder público, quando condenado ao 
pagamento de quantia certa, ressalvada a hipótese de crédito de pequeno valor, não pode 
adimplir a obrigação de forma espontânea, uma vez que deve estrita obediência ao regime 
constitucional de precatórios. 3. A Fazenda Pública foi condenada ao pagamento de quantia 
superior àquela definida em lei como de pequeno valor, sendo imprescindível, portanto, a 
instauração da execução prevista no artigo 730 do CPC. 4. No presente caso, a renúncia ao 
valor excedente àquele previsto no artigo 87 do ADCT para a expedição da requisição de 
pequeno valor ocorreu com o ajuizamento da execução. 5. O poder público não deu causa 
ao ajuizamento da execução, não podendo, por conseguinte, ser condenado ao pagamento 
de honorários advocatícios. 6. In casu, o acórdão recorrido assentou que: ‘ADMINIS-
TRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO RECURSO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. RENÚNCIA DOS 
VALORES EXCEDENTES. EXPEDIÇÃO DE RPV. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS QUE 
COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nas execuções não 
embargadas de título judicial em que a parte exequente renunciou aos valores excedentes a 
40 (quarenta) salários mínimos, possibilitando, assim, o pagamento por meio de requisição 
de pequeno valor – RPV, é possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 
honorários advocatícios. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.223.892/RS, rel. Min. Hamilton 
Carvalhido, Primeira Turma, DJe 26.04.11; AgRg no REsp 1.214.386/RS, rel. Min. Hum-
berto Martins, Segunda Turma, DJe 23.03.11. 2. Agravo regimental não provido’. 7. Agravo 
regimental a que se nega provimento.” (Ag. Reg. no Recurso Extraordinário nº 679.164/
RS, 1ª Turma, relator Ministro Luiz Fux, julg. 11.12.2012)

Na mesma linha, o julgado que segue do STJ:
“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLU-

ÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO 
NÃO EMBARGADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROCESSAMENTO INICIAL 
SOB O RITO DO PRECATÓRIO. RENÚNCIA SUPERVENIENTE DO EXCEDENTE 
AO LIMITE. RPV. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1. A controvérsia consiste em 
verificar o cabimento da fixação de honorários advocatícios em execução promovida sob 
o rito do art. 730 do CPC, não embargada, contra a Fazenda Pública, na hipótese em que a 
parte renuncia posteriormente ao excedente previsto no art. 87 do ADCT, para fins de ex-
pedição de requisição de pequeno valor (RPV). 2. Nos moldes da interpretação conforme a 
Constituição estabelecida pelo STF no RE 420.816/PR (relator Min. Carlos Velloso, relator 
p/acórdão Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 10.12.2006), a execução contra 
a Fazenda Pública, processada inicialmente sob o rito do precatório (art. 730 do CPC), sofre 
a incidência do art. 1º-D da Lei 9.494/1997 (‘Não serão devidos honorários advocatícios 
pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas’). No mesmo sentido as seguintes 
decisões da Corte Suprema: RE 679.164 AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
DJe-042 de 04.03.2013; RE 649.274, AgR-segundo, relator Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, DJe-022 de 31.01.2013; RE 599.260 ED, relator Ministro Celso de Mello (decisão 
monocrática), DJe-105 de 04.06.2013; RE 724.774, relator Min. Ricardo Lewandowski 
(decisão monocrática), DJe-123 de 26.06.2013; RE 668.983, relatora Ministra Cármen 
Lúcia (decisão monocrática), DJe-102 de 29.05.2013; RE 729.674, relator Ministro Dias 
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Toffoli, DJe-193 de 01.10.2013. 3. O STJ realinhou sua jurisprudência à posição do STF no 
julgamento do REsp 1.298.986/RS (rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 
05.12.2013). 4. A renúncia ao valor excedente ao previsto no art. 87 do ADCT, manifestada 
após a propositura da demanda executiva, não autoriza o arbitramento dos honorários, 
porquanto, à luz do princípio da causalidade, a Fazenda Pública não provocou a instau-
ração da execução, uma vez que se revelava inicialmente impositiva a observância do art. 
730 CPC, segundo a sistemática do pagamento de precatórios. Como não foram opostos 
embargos à execução, tem, portanto, plena aplicação o art. 1º-D da Lei 9.494/1997. No 
mesmo sentido: REsp 1.386.888/RS, rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 18.09.2013; REsp 
1.406.732/RS, rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 07.02.2014; AgRg no REsp 
1.411.180/RS, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.12.2013. 
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e 
da Resolução 8/2008 do STJ.” (REsp nº 1.406.296/RS, Recurso Repetitivo Tema 721, 1ª 
Seção, relator Ministro Hermann Benjamin, DJe 19.03.2014)

Por outro lado, em regra, são devidos honorários advocatícios nas 
execuções/cumprimentos de sentença contra a Fazenda Pública, inclu-
sive nas não embargadas, em que o pagamento for efetuado por meio de 
RPV (condenação até 60 salários mínimos) e cuja iniciativa tenha par-
tido do credor, mesmo que o pagamento seja efetuado no prazo legal, 
conforme entendimento consolidado no STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA. 1. Incide ver-
ba honorária de sucumbência nas execuções não embargadas referentes a obrigações de 
pequeno valor, quando não houver cumprimento voluntário por parte da Fazenda Pública, 
entendimento aplicável, de maneira uniforme, a todos os entes federados. 2. Agravo interno 
não provido.” (AgInt no REsp nº 1.456.711/SC, 1ª Turma, relator Ministro Gurgel de Faria, 
DJe 24.05.2017)

“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RPV. IMPULSO DO CREDOR. HONORÁRIOS SOBRE 
HONORÁRIOS. CABIMENTO. 1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código 
de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, 
atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF. 2. A execução contra a Fazenda Pública 
rege-se pelas disposições dos arts. 730 e 731 do CPC, cuja finalidade é dar ciência ao ente 
público do feito executivo e proporcionar-lhe a apresentação de embargos, cujas matérias 
de defesa são restringidas pelas hipóteses elencadas no art. 741 do mesmo código. 3. ‘O 
STF considera devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública, nas execuções de 
pequeno valor (RE 420.816/PR, interpretando a MP 2.180/2001 à luz do art. 100, § 3º, da 
CF/88)’ (REsp 1.097.727/RS, rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 
23.04.2009, DJe 13.05.2009). 4. Ressalva-se que é vedado o arbitramento de verba hono-
rária nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública que foram iniciadas pela 
sistemática do pagamento de precatórios (art. 730 do CPC), com renúncia superveniente 
do excedente ao limite previsto no art. 87 do ADCT para fins de enquadrar-se o valor exe-
cutado na sistemática de RPV. Exegese do entendimento firmado no REsp 1.406.296/RS, 
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rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 26.02.2014, DJe 19.03.2014, 
submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC). 5. Exclui-se também 
a fixação dos honorários na hipótese de ‘execução invertida’, entendida como aquela em 
que a Fazenda Pública devedora antecipa-se no cumprimento da obrigação de pagar e pro-
move espontaneamente os atos necessários à expedição da requisição de pequeno valor. 
Precedentes. 6. O caso dos autos não se amolda a nenhuma das exceções, pois o impulso 
da execução contra a Fazenda Pública partiu da parte credora, requerendo o pagamento 
de valor atinente à fase cognitiva, cujo valor enquadra-se na especial sistemática de RPV, 
sem renúncia. 7. Assim, à luz da jurisprudência firmada com amparo na decisão do STF 
(RE 420.816/PR), ao recorrente é garantido o direito de ver fixada nova verba honorária, 
hipótese que não caracteriza bis in idem, porquanto referente a fase diversa (execução). 
8. Eventual bis in idem somente ocorreria se a pretensão se voltasse na exigência de fixar 
nova verba honorária sobre honorários estabelecidos na fase de execução/cumprimento 
de sentença, porquanto indevida quando referente à mesma fase processual, evitando-se, 
assim, que o exequente se utilize de diversas execuções para promover ganho sucumbencial 
em cascata. 9. ‘É inadmissível a fixação de duas verbas para a mesma fase, uma vez que 
ambas têm a mesma finalidade, qual seja, remunerar o trabalho do causídico da exequente 
na busca da efetiva obtenção do crédito reconhecido no título judicial exequendo’ (AgRg 
no AREsp 222.861/SP, rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 20.09.2012, 
DJe 05.10.2012). Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp nº 1.551.850/RS, 
2ª Turma, relator Ministro Humberto Martins, DJe 15.10.2015)

Entretanto, a referida regra (de serem devidos honorários nas exe-
cuções/cumprimentos de sentença de pequeno valor contra a Fazenda 
Pública) é excepcionada na hipótese da chamada “execução invertida”, 
quando o devedor, antes ou mesmo depois de intimado pelo juízo, mas 
dentro do prazo fixado para tanto, apresenta os cálculos do montante 
devido, com os quais o credor manifesta concordância. Em tais casos, 
não são cabíveis honorários, mesmo quando o pagamento for realizado 
mediante RPV. Nesse sentido, cito os seguintes acórdãos:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL 
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXECUÇÃO 
INVERTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. I – Na origem, 
trata-se de agravo de instrumento, objetivando obstar os efeitos de decisão proferida em 
ação executiva em que busca o recebimento de valores os quais entendem devidos. II – Esta 
Corte firmou entendimento no sentido de que o cumprimento espontâneo da obrigação 
de pequeno valor, pelo ente público devedor, na chamada execução invertida, afasta a 
condenação em honorários de advogado. Precedentes: REsp 1.675.990/RS, rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05.09.2017, DJe 09.10.2017; AgInt no 
REsp 1.473.684/SC, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16.02.2017, 
DJe 23.02.2017; AgInt no AREsp 876.956/SP, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 02.08.2016, DJe 08.09.2016.” (AgInt no REsp nº 1.604.229/RS, 2ª 
Turma, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 21,03.2018)
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“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECU-
ÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE 
PEQUENO VALOR. EXECUÇÃO INVERTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Esta Corte firmou entendimento no 
sentido de que o cumprimento espontâneo da obrigação de pequeno valor, pelo ente pú-
blico devedor – na chamada execução invertida –, afasta a condenação em honorários de 
advogado. 2. Agravo interno não provido.” (AgRg no REsp nº 1.579.310/RS, 2ª Turma, 
relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15.04.2016)

“PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA 
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO INVERTIDA. IMPOSSIBILI-
DADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Não se conhece do recurso 
especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, 
o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 
284/STF. 2. Hipótese de ‘execução invertida’, em que a Fazenda Pública, condenada em 
obrigação de pagar quantia certa, mediante RPV, antecipa-se ao credor, cumprindo espon-
taneamente a obrigação e apresentando os cálculos da quantia devida, sem oposição da 
parte contrária. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe a 
fixação de verba honorária quando o executado apresenta os cálculos do benefício para, no 
caso de concordância do credor, expedir-se a correspondente requisição de pequeno valor. 
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.” (REsp nº 1.593.408/
RS, 2ª Turma, relator Ministro Hermann Benjamin, DJe 02.09.2016)

Vale destacar, a esse respeito, que, quando a execução ou o cumpri-
mento de sentença forem propostos pelo credor antes do esgotamento 
do prazo em que o devedor poderia apresentar os cálculos, ou sem que 
lhe tenha sido oportunizada tal prática, não são devidos novos honorá-
rios advocatícios, consoante precedentes do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA NÃO EMBARGADA. RPV. 
QUITAÇÃO NO PRAZO LEGAL. EXECUÇÃO PROMOVIDA ANTES DA INTIMAÇÃO 
DA FAZENDA PÚBLICA PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA DECISÃO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a defi-
nir se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em execução contra a Fazenda 
Pública não embargada, na hipótese em que há processo executivo, sem, no entanto, haver 
intimação do INSS para cumprir espontaneamente a determinação judicial, sendo quitada 
no prazo legal a RPV. 2. No caso dos autos, a execução foi ajuizada sob a sistemática da 
requisição de pequeno valor, não tendo sofrido resistência pela Fazenda Pública. A parte 
exequente promoveu execução antes mesmo da devolução dos autos, não dando oportuni-
dade para o INSS promover o pagamento espontâneo do débito, logo, tal qual concluíram 
as instâncias de origem, é inviável pleitear a fixação da verba sucumbencial. 3. Essa é, de 
fato, a orientação que merece prevalecer, sobretudo porque, à luz do princípio da causali-
dade, a Fazenda Pública, no específico contexto dos autos, não deu causa à instauração do 
rito executivo. 4. Recurso especial não provido.” (REsp nº 1.532.486/SC, 2ª Turma, relator 
Ministro Hermann Benjamin, DJe 06.08.2015)
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“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECU-
ÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE 
PEQUENO VALOR. EXECUÇÃO INVERTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DES-
CABIMENTO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INÍCIO DO PRAZO. NECESSIDADE DE 
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DO DEVEDOR. 1. Na hipótese de cumprimento 
espontâneo da obrigação de pequeno valor pelo ente público, descabe a condenação ao 
pagamento de honorários advocatícios. Precedentes. 2. Conforme a orientação firmada por 
esta Corte Superior, o cumprimento de sentença não ocorre de forma automática, sendo 
necessária a intimação do devedor, na pessoa do seu representante, para o pagamento da 
dívida. 3. ‘No caso em exame, após o trânsito em julgado e o retorno dos autos à instância 
de origem, foi determinada a intimação do INSS para implantação no prazo de 45 dias. 
Intimado o INSS em 10.02.2012, uma sexta-feira (fl. 384), protocolou em 27.03.2012 (fl. 
385) petição informando que o benefício já havia sido implantado e que em anexo juntava 
os cálculos das parcelas em atraso, portanto dentro do prazo estabelecido pelo juízo’. 4. 
Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp nº 1.473.684/SC, 2ª Turma, 
relator Ministro Og Fernandes. DJe 23.02.2017)

Em resumo, a respeito da possibilidade de fixação de honorários ad-
vocatícios relativos à fase de execução/cumprimento de sentença, te-
mos o seguinte quadro:

(a) são devidos honorários advocatícios nas execuções/cumprimen-
tos de sentença contra a Fazenda Pública ajuizadas antes da publicação 
da MP 2.180-35/01, independentemente do modo de pagamento;

(b) não são devidos honorários advocatícios nas execuções/cumpri-
mentos de sentença contra a Fazenda Pública quando não houver em-
bargos/impugnação e o pagamento for efetuado por meio da expedição 
de precatório (condenação superior a 60 salários mínimos);

(c) são devidos honorários advocatícios nas execuções/cumprimen-
tos de sentença contra a Fazenda Pública, inclusive nas não embarga-
das, quando propostas pelo credor, após o decurso do prazo fixado ao 
devedor para cumprimento expontâneo da obrigação (diga-se, apresen-
tação dos cálculos de liquidação), e o pagamento for efetuado por meio 
de RPV (condenação até 60 salários mínimos);

(d) não são devidos honorários advocatícios nas execuções/cumpri-
mentos de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente de 
seu valor, quando os cálculos de liquidação forem apresentados pelo 
devedor e o credor manifestar sua concordância (hipótese de “execução 
invertida”); e

(e) não são devidos honorários advocatícios quando a execução ou 
o cumprimento de sentença forem propostos pelo credor antes do esgo-
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tamento do prazo em que o devedor poderia apresentar os cálculos, ou 
sem que lhe tenha sido oportunizada tal prática.

No caso dos autos, verifica-se, como percucientemente registrado 
pelo magistrado a quo na sentença impugnada, que a execução origi-
nária foi protocolada antes mesmo do retorno dos autos principais do 
TRF4 e, por consequência, da intimação do INSS (evento 3, SENT45), 
o que afasta, conforme exposto acima, a pretensão de fixação de hono-
rários advocatícios.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: No caso presente, 
a magistrada indeferiu o pedido de fixação de honorários sob funda-
mento de que,
“em que pese o entendimento do TRF4, este juízo mantém-se filiado à jurisprudência 
do tribunal catarinense, o qual entende que os honorários advocatícios em execução de 
sentença de ‘pequeno valor’, sujeita à requisição de pequeno valor, somente são devidos 
após o decurso dos 30 dias ofertados para o ente público impugnar a execução (art. 535 
do CPC) e o esgotamento do prazo de 02 meses ofertado para pagamento, nos termos do 
disposto no art. 17 da Lei nº 10.259/01.”

Ocorre que, como já dito em voto anterior, a condicionante imposta 
do esgotamento do prazo para o pagamento não tem qualquer relação 
com a verba honorária.

Além disso, no mais, é de ser explicitado que o entendimento do STJ, bem 
como o desta Corte, é de que não cabe a verba honorária, quando a Fazen-
da Pública antecipa-se ao credor, cumprindo espontaneamente a obrigação, 
não havendo nestes qualquer referência ao esgotamento do prazo em que o 
devedor poderia apresentar os cálculos, ou sem que lhe tenha sido oportu-
nizada tal prática, até porque, conforme a sistemática do CPC, a execução 
contra a Fazenda se inicia por iniciativa do credor (artigo 534 do CPC/15).

Nesse sentido, confira-se, a propósito, o seguinte julgado do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535 

DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ‘EXECUÇÃO IN-
VERTIDA’. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (...)

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 420.816/
PR, fixou compreensão no sentido de serem devidos honorários advocatícios na hipótese 
de execução sujeita a requisição de pequeno valor (RPV).
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3. Todavia, o caso dos autos possui peculiaridades que afastam a aplicação desse pre-
cedente à hipótese.

4. Na ‘execução invertida’, a Fazenda Pública, condenada em obrigação de pagar quantia 
certa, mediante RPV, em vez de aguardar a fase executiva do débito já reconhecido, an-
tecipa-se ao credor, cumprindo espontaneamente a obrigação e apresentando os cálculos 
da quantia devida.

5. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a condenação em honorários 
advocatícios se pauta pelo princípio da causalidade, ou seja, somente aquele que deu causa 
à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes.

6. Dessa forma, a Fazenda Pública cumprindo espontaneamente a obrigação de pagar 
quantia certa, com a concordância do credor acerca do valor apresentado, não há que se falar 
em fixação de honorários advocatícios, na medida em que não houve novo esforço laboral.

7. O direito aos honorários advocatícios na execução decorre da necessidade de 
remuneração do causídico que atua de forma diligente no sentido de propor a execução 
com a finalidade de obrigar o ente público a cumprir a obrigação firmada no processo 
de conhecimento. Assim sendo, somente no caso de o credor dar início à execução (com o 
pedido de citação da Fazenda Pública para opor embargos à execução) é que será cabível 
a condenação em honorários, hipótese na qual se aplica o entendimento firmado pelo STF 
no RE 420.816/PR.

8. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1.536.555/RS, rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23.06.2015, DJe 30.06.2015)

Assim, conforme leitura do acórdão do STJ transcrito, não há neces-
sidade de aguardar o prazo de o devedor, no caso INSS, se manifestar 
para perquirir do cabimento, ou não, dos honorários. Os precedentes 
referem, isso sim, que, se o devedor – autarquia – se antecipa ao credor 
e apresenta o cálculo, a verba não será devida, em razão do princípio da 
causalidade.

O Ministro Olindo Menezes, no AgRG no Agravo em Recurso Espe-
cial nº 605.340-RS, STJ, julgado em 24.11.2015, textualmente refere a 
“hipótese de ‘execução invertida’, em que a Fazenda Pública, condenada em obrigação de 
pagar quantia certa, mediante RPV, antecipa-se ao credor, cumprindo espontaneamente a 
obrigação e apresentando os cálculos da quantia devida, sem oposição da parte contrária, 
razão pela qual deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios da recorrente, 
nos termos da atual jurisprudência do STJ.”

A respeito de tal questão, cito o que foi dito pela Juíza Federal Taís 
Schilling Ferraz, no julgamento do AI nº 5054114-53.2017.4.04.0000/
PR:

“Destaco que não se trata de execução invertida, ou seja, situação em que o devedor, 
INSS, voluntariamente apresenta o cálculo do valor devido, e o exequente se limita a 
concordar com o montante apresentado e requerer formalmente a execução do débito. 
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Registro, também, que essa iniciativa independe de intimação específica. Dos artigos 
534 e 535 do CPC, conclui-se que, no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, 
cabe ao credor apresentar discriminativo do crédito, e a autarquia deverá ser intimada para 
eventual impugnação.

Registro que do julgamento das apelações e da remessa oficial as partes foram inti-
madas em 06.07.2016 (eventos 111 e 112 do processo de conhecimento). Em 08.09.2016 
(COMP13 – p. 1), o autor requereu o cumprimento de sentença e apresentou cálculos. O 
INSS concordou com os cálculos, não apresentou impugnação (COMP13 – p. 8).

Assim, o direito a honorários decorre da necessidade de remunerar o trabalho do ad-
vogado que diligencia no sentido de executar o crédito, de forma a compelir o devedor ao 
seu pagamento.

Nesse sentido, a fixação de honorários na execução pressupõe a necessidade de apare-
lhamento da execução, pela resistência, concreta ou presumida, da Fazenda Pública. (...)”

Desse julgado, depreende-se que não existe no nosso sistema pro-
cessual a fase processual intimação para a deflagração da execução in-
vertida. Trata-se de um mecanismo de cumprimento da sentença carac-
terizado pela espontaneidade e pela conduta antecipatória do devedor 
em relação ao credor. Seu exercício pressupõe a diligência daquele para 
antecipar-se a este.

Se o INSS pretende exercitar o instituto da execução invertida, para 
se forrar ao pagamento de honorários advocatícios, cumpre-lhe o ônus 
de antecipar-se ao credor. Mas não lhe é garantido o prazo, à míngua de 
previsão legal, para que possa, com exclusividade, fazê-lo.

Do exposto, conclui-se que é cabível a verba honorária, pois de exe-
cução invertida não se trata, já que, conforme se extrai dos documentos 
juntados ao agravo, a sentença transitou em julgado em 20.02.2013 (ev. 
03, acórdão26, fl. 101) e a execução, conforme certidão da secretaria da 
vara de origem, teve início em 04.06.2014 (ev. 03 – acord26, fl. 107), 
sendo que o credor apresentou o cálculo em 06.03.2013 (ev. 03, pet. 
27), concordando o devedor, em 11.08.2014 (ev. 03, pet. 31).

Assim, diante do exposto, complementando o voto já proferido, voto 
por dar provimento à apelação.

VOTO COMPLEMENTAR

O Exmo. Sr. Des. Federal Celso Kipper: Mantenho a divergência. 
Além dos dois acórdãos da Segunda Turma do STJ mencionados no 
meu voto inicial, também há precedente recente no âmbito da Primeira 
Turma daquele Tribunal (AgInt no REsp 1.397.901/SC, rel. Min. Na-
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poleão Nunes Maia Filho, j. em 27.06.2017), cuja ementa encontra-se 
lavrada nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECU-
ÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE 
PEQUENO VALOR. RPV. EXECUÇÃO PROMOVIDA ANTES DE POSSIBILITAR 
O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO PELO INSS. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES 
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se de execução de montante inferior a sessenta salários mínimos que foi pro-
posta antes mesmo de ensejar o cumprimento espontâneo do INSS.

2. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em execução contra a Fazenda 
Pública não embargada, quando a parte dá início ao processo executivo antes de possibilitar 
o cumprimento espontâneo da obrigação pela Fazenda Pública. Precedente: REsp 1.532.486/
SC, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06.08.2015.

3. Agravo interno dos particulares a que se nega provimento.”

Ou seja, tanto para a 1ª como para a 2ª Turmas do STJ, não são 
cabíveis honorários advocatícios na execução (ou no cumprimento da 
sentença) contra a Fazenda Pública, mesmo em se tratando de RPV, 
tanto no caso da denominada execução invertida (em que há ofereci-
mento espontâneo dos cálculos pelo devedor) quanto nos casos em que 
a possibilidade mesma do cumprimento espontâneo da obrigação fica 
impedida pelo diligente comportamento do credor.

Não vejo nesta segunda hipótese nenhuma penalidade ao credor la-
borioso. É que a condenação a uma segunda parcela de honorários ad-
vocatícios (a primeira se dá por ocasião da formação do título executivo 
judicial), na execução não embargada, tem por pressuposto, como linhas 
gerais, a confluência de duas circunstâncias: a) a possibilidade de a Fa-
zenda Pública adimplir espontaneamente a obrigação (o que não ocorre 
no regime de precatórios, por isso ali nunca são devidos honorários na 
execução não embargada); b) em havendo tal possibilidade, não o fazer.

Ora, a promoção da execução/cumprimento da sentença ou acórdão 
antes de possibilitar ao INSS fazê-lo retira uma das circunstâncias en-
sejadoras da condenação em honorários advocatícios na execução. Não 
há penalidade, o que há é ausência de pressuposto para a condenação.

Outrossim, ao se entender que a inexistência de intimação do deve-
dor para cumprimento espontâneo do comando judicial afasta a possibi-
lidade de fixação de novos honorários, não se está, em absoluto, crian-
do fase processual não prevista no ordenamento jurídico pátrio para a 
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deflagração da execução invertida. Tal intimação não é obrigatória, por 
certo, tanto que sua ausência não acarreta nulidade alguma. Entretanto, 
a não intimação prévia do devedor, dificultando o cumprimento espon-
tâneo da obrigação, traz por consequência a inviabilidade de fixação da 
verba sucumbencial, nos termos da orientação fixada pelo e. STJ.

É importante ressaltar, ainda, conforme o fez o Min. Herman Benjamin  
no corpo do voto cuja ementa está transcrita alhures (voto-vista inicial), por 
ocasião do julgamento do REsp 1.532.486/SC, que “a razão pela qual se 
reconheceu a constitucionalidade do afastamento de honorários nas execu-
ções não embargadas contra a Fazenda Pública consiste na impossibilidade 
de o ente público adimplir espontaneamente a obrigação de pagar quantia 
certa sujeita ao regime dos precatórios”. É justamente tal fundamento que 
leva à conclusão de que, sempre que não for oportunizado à Fazenda Públi-
ca o cumprimento espontâneo da obrigação, revela-se incabível o arbitra-
mento de honorários (no regime das RPVs).

Ademais, a questão não pode ser dirimida apenas pelo foco de quem 
agir primeiro, o credor ou o devedor, sob pena de transformar o cum-
primento da sentença contra a Fazenda Pública em verdadeiro duelo, 
em que leva a melhor quem sacar suas armas primeiro. Ou seja, se a 
Fazenda Pública, de forma rápida, adiantar-se ao devedor e apresentar 
os cálculos do quantum devido, configurar-se-á (e aqui não há diver-
gência) a execução invertida e não se arbitrarão honorários. Ao revés, 
se o credor for quem agir mais rápido, requerendo o cumprimento da 
sentença e apresentando os cálculos, então já seriam devidos os hono-
rários. Não pode, evidentemente, ser assim. Por isso, justamente – é 
o que me parece, ao menos –, algumas decisões do STJ passaram a 
exigir, para o arbitramento de honorários, que a Fazenda Pública fosse 
intimada para que pudesse, espontaneamente, cumprir sua obrigação. A 
ausência de tal intimação, repito, não macula o procedimento de cum-
primento da sentença, mas traz por consequência a impossibilidade de 
fixação dos honorários de execução ante a não oportunidade dada para 
o cumprimento espontâneo da dívida por parte da Fazenda Pública.

Por isso – e por entender que devemos seguir as instâncias superio-
res para evitar desnecessárias reformas e adiamentos do que aqui deci-
dido – ratifico e complemento o voto divergente.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.





DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA Nº 5000057-51.2018.4.04.0000/SC

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

Agravante: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra
Agravado: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST

Advogado: Dr. Fabio Dhein
Agravados: Alan Carlos Prezzotto

Antonio Carlos Prezzotto
Eunice Maria Vanzin Prezzotto

João Carlos Prezzotto Ltda.
Jones Carlos Prezzotto
José Carlos Prezzotto

Marines Mendes de Andrade Prezzotto
Marivone Bertuol Prezzotto

Noeli Tacca Prezzotto
Rosane Aparecida Pallaoro Prezzotto

Advogado: Dr. Daniel Albherto Gabiatti
Interessado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Civil. Suspensão de execução de liminar. Ação de reinte-
gração de posse proposta por particulares – natureza pública do imóvel 
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discutida em sede de oposição. Liminar deferida na origem. Obrigação 
de fazer imposta ao Incra – providenciar local para a acomodação das 
famílias desalojadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias do cumpri-
mento do mandado de reintegração. Incidente improvido – manutenção 
da decisão guerreada. Agravo – insuficiente combate aos fundamentos 
decisórios. Recurso improvido.

1. A equação fática/jurídica verificada na origem denota o descaso 
do Incra com a oportunidade que lhe foi dada para manifestação nos 
autos, tangenciando a hipótese de recalcitrância no cumprimento da de-
cisão judicial proferida na esteira da sua omissão.

Rigorosamente, o incidente de suspensão de liminar não se presta a 
evitar as consequências advindas da omissão do Incra à defesa dos seus 
interesses a tempo e modo oportunos na origem. E a análise do acerto 
ou do desacerto jurídico da liminar deferida em face dessa omissão da 
autarquia na origem não guarda ensejo neste incidente.

2. Agravo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do relató-
rio, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 24 de maio de 2018.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Presidente.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Trata-se de agravo interposto pelo Incra contra decisão desta Presidên-
cia que indeferiu o pedido de suspensão da liminar deferida pelo MM. 
Juízo da 2ª Vara Federal de Chapecó/SC nos autos da ação de reintegra-
ção de posse proposta por particulares contra o MST.

Na ação de origem, o Incra deduziu oposição, alegando a natureza 
pública do imóvel objeto da possessória.

A decisão guerreada – cuja cópia foi juntada nos autos da oposição 
– deferiu a liminar aos autores e determinou ao Incra que, findo o prazo 
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máximo de 15 (quinze) dias do cumprimento do mandado de reinte-
gração de posse, providenciasse local para a acomodação das famílias 
desalojadas.

No recurso de agravo, o Incra renova as alegações deduzidas na ini-
cial deste incidente.

A parte ex adversa apresentou contrarrazões.
Instado, o Ministério Público Federal exarou parecer.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: A 
decisão que indeferiu o pedido de suspensão de liminar formulado pelo 
Incra dispõe:

“(...)
Inicialmente, cumpre anotar que a pretensão deduzida pelo Incra é regulada pela Lei nº 

8.437/92, que em seu art. 4º dispõe:
‘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.’

O instituto da suspensão de liminar não consubstancia sucedâneo recursal. Nesse sentido 
é a iterativa jurisprudência dos tribunais superiores, que assevera: ‘não se admite a utiliza-
ção do pedido de suspensão exclusivamente no intuito de reformar a decisão atacada, pois 
não cabe o presente incidente para discutir o acerto ou o 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).

Assim, as questões jurídicas arguidas neste incidente – ilegalidade do sigilo decretado 
no processo de origem; vício da decisão guerreada por descuro à presunção de legalidade 
e de legitimidade dos atos administrativos; inobservância ao contraditório e à ampla de-
fesa; ausência dos requisitos legais ao deferimento da liminar aos autores da possessória; 
conjugação dos pressupostos ao deferimento da liminar requerida pelo Incra – cabem ser 
apreciadas na via recursal própria, se e quando oportuno.

Prossigo.
A equação fática imanente ao pedido de suspensão de liminar em exame é a seguinte:
1) 18.09.17 – proferida decisão judicial que:
‘(...)
Preliminarmente à análise da antecipação dos efeitos da tutela requerida nesta oposição, 

e até mesmo da questão acerca da competência levantada pelo Ministério Público Federal no 
evento 6, oficie-se com urgência à Ouvidoria Agrária Regional do Incra, para que informe 
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nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, local provisório para a remoção dos ocupantes da 
área objeto da lide, bem como prédios para eventual guarda de bens e logística para a 
desocupação. Tudo em conformidade com o Manual de Diretrizes Nacionais para Execução 
de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva, expedido pelo 
Ministério do Desenvolvimento Agrário, item 5.

Com a resposta, venham imediatamente conclusos.
(...)
Na oportunidade, saliente-se o caráter urgente e sigiloso dos autos.
(...)’
2) 27.09.17 – expedida nos autos certidão in verbis:
‘CERTIFICO que, até esta data, não houve resposta da Ouvidoria Agrária do Incra ao 

mandado/ofício expedido nos autos. DOU FÉ.’
3) 27.09.17 – deferimento da liminar na ação possessória.
4) 09.11.17 – proferida decisão judicial in verbis:
‘(...)
Considerando as questões práticas levantadas pela Polícia Militar para possibilitar o 

correto cumprimento da ordem de reintegração determinada nestes autos, determino:
1) Requisite-se auxílio à Polícia Civil de Xanxerê (Delegacia Regional), para que com-

pareça no local e no horário a serem oportunamente informados, com efetivo suficiente para 
a realização e a lavratura de eventuais termos circunstanciados e boletins de ocorrência. A 
requisição deverá ser feita por ofício, no qual ressaltadas a urgência e a confidencialidade 
destes autos.

Esclareço que os atos mencionados, na medida do possível, deverão ser formalizados no 
local da reintegração de posse determinada nestes autos, evitando-se, também na medida do 
possível, o deslocamento de pessoas à delegacia de polícia. Para tanto, deverão os policiais 
civis estar munidos do expediente necessário.

2) Oficie-se à Cidasc, para que compareça no local e no horário a serem oportunamente 
informados, com pessoal treinado e meio de transporte adequado ao transporte dos animais 
presentes na área a ser reintegrada. Também caberá à Cidasc a escolha de local apropriado 
para guarda desses animais, sob compromisso de fiel depositário. Ressaltem-se a urgência 
e a confidencialidade.

A guarda ora determinada deverá perdurar por um prazo máximo de 15 (quinze) dias, 
período em que os comprovadamente proprietários dos animais deverão retirá-los direta-
mente na Cidasc.

Os custos com a alimentação e os demais itens de manejo mínimo necessário dos 
animais durante o interregno antes mencionado serão arcados pela parte-ré. Decorrido 
tal prazo, eventuais animais ainda de posse da Cidasc deverão ser entregues ao Incra, nos 
exatos termos do item 4.4 da decisão do evento 28, a quem caberá a sua manutenção e a 
sua destinação a partir da entrega.

3) Requisite-se ao Corpo de Bombeiros de Xanxerê que compareça no local e no ho-
rário a serem oportunamente informados, com pessoal suficiente a permitir a retirada e o 
transporte de materiais inflamáveis, agrotóxicos e botijões de gás, encaminhando-os para 
guarda segura, mediante compromisso de fiel depositário. O transporte deverá ser feito, se 
não comprometer a segurança (em análise exclusiva do Corpo de Bombeiros), em caminhões 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 401

da Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes; no caso de necessidade de locação de veículo 
próprio para o transporte, os custos deverão ser arcados pela parte-autora. Ressaltem-se a 
urgência e a confidencialidade.

4) Oficie-se, oportunamente, à Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SC, para que, 
querendo, indique representante para acompanhar a reintegração de posse.

5) Intime-se, oportunamente, o Ministério Público Federal para, querendo, acompanhar 
a reintegração de posse.

No que concerne ao pedido de esclarecimentos sobre os bens a serem transportados e 
sobre a autorização de demolição/desfazimento já posta na decisão do evento 28, consigno 
que, desde que as condições permitam (reintegração pacífica, sem necessidade de uso 
da força policial), os bens móveis presentes nos casebres devem ser catalogados, sob a 
coordenação da Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes, e entregues às expensas da 
parte-autora ou da Prefeitura (ou de ambas) em local cedido pela mesma municipalidade, 
onde deverão ser mantidos pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias. Caberá aos proprietários 
dos referidos bens promover a sua retirada no depósito designado, mediante controle de 
entrega. Após esse prazo, deverão ser retirados e reconduzidos, nos exatos termos do item 
4.4 da decisão do evento 28, sob responsabilidade do Incra.

No caso de uso da força policial, os bens móveis também deverão ser retirados e manti-
dos em local cedido pela Prefeitura de Faxinal dos Guedes, dispensada prévia catalogação. 
Também neste caso, os comprovadamente proprietários dos bens móveis deverão promover 
a retirada dos bens no depósito designado. Se não retirados pelos donos no prazo de 15 
(quinze) dias, tais bens deverão ser retirados e reconduzidos, nos exatos termos do item 4.4 
da decisão do evento 28, sob responsabilidade do Incra.

Os maquinários agrícolas que aparecem nos vídeos juntados aos autos deverão obriga-
toriamente ser depositados em local apropriado, com nomeação de fiel depositário, até a 
entrega efetiva aos comprovadamente proprietários. Os oficiais de justiça presentes no ato 
ficarão com o encargo de tomar o termo de compromisso de fiel depositário acerca desses 
bens, estando autorizada a sua manutenção sob guarda dos representantes da parte-autora 
desta ação reintegratória, até a devida destinação.

Quanto às cercas, aos casebres, aos barracos e às demais construções presentes, se não 
retiradas espontaneamente pelos ocupantes até a data da reintegração forçada, deverão ser 
demolidos/desfeitos na mesma data do cumprimento da ordem, sem obrigação de entrega 
do material aos ocupantes.

Comunique-se ao Comando da PM, à qual compete a coordenação de toda a operação 
reintegratória.

(...)’
5) 29.11.17 – cumprimento do mandado de reintegração de posse.
6) 13.12.17 – pedido do MST à dilação de prazo para a sua permanência no Ginásio 

Municipal de Faxinal dos Guedes.
7) 14.12.17 – proferida decisão judicial in verbis:
‘(...)
Cuida-se de pedido de prorrogação de prazo veiculado pelo Movimento dos Trabalha-

dores Rurais Sem Terra – MST, representado por procurador.
O movimento réu pede que o prazo concedido a título de instalação provisória em imóvel 

do Município de Faxinal dos Guedes/SC seja prorrogado, sob o argumento de que naquele 
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local estariam hoje mais de 80 crianças e 30 pessoas idosas, as quais estariam passando por 
diversos transtornos, em especial o prejuízo do ano letivo escolar.

Pede ainda providências por parte do Incra.
É o breve relatório.
Decido.
Inicialmente, impõe-se registrar que, ao contrário do que alegam os peticionantes, a ação 

em comento já se estende por mais de ano, e a reintegração de posse levada a efeito não 
pode ser considerada surpresa. Com efeito, em duas oportunidades, quando o feito ainda 
tramitava na Justiça Estadual, o próprio MST assumiu compromisso de retirada pacífica do 
imóvel (PROCADM12, p. 74 e 90, evento 1), não tendo cumprido com a palavra prestada, 
em nítido desrespeito à autoridade judicial que então conduzia o feito.

Houve inclusive decisão determinando a reintegração, também ainda na Justiça Esta-
dual, em meados deste ano, a qual somente não foi cumprida em razão da intervenção do 
Incra, na forma de manejo da oposição apensa, ocasionando a remessa dos autos a esta 
subseção judiciária.

Surpresa, portanto, não há. O que houve, nesta seara federal, foi muito cuidado no manejo 
processual, para que se permitisse o correto cumprimento da ordem de desocupação, visto 
o histórico já relatado de descaso e descomprometimento dos réus. A ordem, entretanto, e 
é bom que se diga, foi muito clara pela observância dos direitos constitucionais dos envol-
vidos (evento 28), questão muito reiterada, aliás, em todas as reuniões realizadas antes da 
execução do mandado.

No que concerne à alegação da inércia do Incra, entretanto, tenho que os réus têm ple-
na razão. A atuação desse órgão, aliás, aparenta ser a verdadeira causadora de todos esses 
transtornos, que agora o movimento peticionante crê serem passíveis de dilação. Basta 
observar que a ocupação ora desconstituída pelo juízo coincidentemente se iniciou a partir 
do momento em que o Incra tomou medidas administrativas tendentes a alterar a situação 
do imóvel no registro imobiliário.

Tudo leva a crer, portanto, na percepção deste juízo, que o órgão estatal pode estar 
favorecendo a prática de ocupações: seja pelo manejo da oposição de modo a atravessar a 
medida deferida ainda no juízo estadual; seja pela congruência dos fatos: a invasão ocorreu 
imediatamente após o registro de cancelamento do título que favorecia os autores perante 
o registro de imóveis.

É digno de nota se mostrar unânime o discurso dos integrantes do movimento, certificado 
por várias vezes nestes autos, no sentido de que ‘a área é pública’, como se essa circuns-
tância, possivelmente propagada pela própria autarquia federal, legitimasse a ocupação do 
imóvel de modo alheio às formalidades próprias da espécie, desconstituindo um histórico 
possessório de décadas sem qualquer cautela.

Está-se diante de processo possessório, como já referi no evento 28, e não de processo 
reintegratório. Para a concessão da liminar, é totalmente prescindível a comprovação da 
titularidade da terra, senão a comprovação de posse, o que foi feito pelos autores nesta ação. 
Foi o que já mencionei, inclusive, para indeferir o pedido de reintegração veiculado pelo 
Incra, na oposição: a sua tese sugere a existência de posse, sim, mas de posse velha – o que 
não autoriza a concessão de liminar, nos termos da lei processual.

Nesse sentir, impõe-se estabelecer que o feito não comporta novas dilações no sentido de 
que o movimento permaneça ocupando áreas públicas, agora pertencentes ao Município de 
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Faxinal dos Guedes, as quais se destinam a outra finalidade pública (e legítima) – portanto, 
já há prejuízo a outros munícipes daquela localidade – e que foram emprestadas ao MST 
no âmbito da boa vontade administrativa da Prefeitura Municipal, após determinação deste 
juízo, na tentativa exatamente de minimizar os efeitos da retirada imediata.

Portanto, ainda que sensível às inconveniências do ato, que não apenas atinge o mo-
vimento réu, mas toda a população local, não pode agora o juízo se posicionar de modo 
conivente, a permitir que o Município de Faxinal dos Guedes passe a responder por situ-
ações que deveriam ser sanadas pelo Incra, responsável legal pela atenção ao movimento.

Voltando à autarquia federal, aliás, não posso deixar de registrar o injustificável descaso 
dirigido a este juízo, e também aos integrantes do movimento, especialmente em relação a 
ofício entregue ainda em 09 de setembro de 2017 (evento 13 – CERT1 – da ação de opo-
sição apensa), o qual, apesar de recebido pelo ouvidor agrário, não resultou em qualquer 
manifestação nos autos. Essa diligência se antecipou em quase três meses à reintegração 
de posse ocorrida no dia 29 de novembro de 2017.

Solicitava o juízo, naquela ocasião, que fosse informado um local provisório para 
remoção dos ocupantes da área objeto da lide, bem como prédios para eventual guarda de 
bens e logística, o que foi completamente desprezado por aquela autarquia.

Por fim, ainda se soma o teor do ofício juntado nesta data, no evento 92, oriundo da 
Câmara de Vereadores de Faxinal dos Guedes. Segundo conta, o local provisório em que 
mantidas as famílias a pedido do juízo não detém condições de segurança mínimas a per-
mitirem a sua ocupação por longo período de tempo.

Assim, só restam duas medidas a serem tomadas por este juízo.
A primeira: indeferir o pedido veiculado pelo MST quanto à dilação de prazo para 

ocupação de áreas públicas do Município de Faxinal dos Guedes.
A segunda: deferir o pedido no sentido de que o Incra tome providências, desta vez sob 

advertência de incorrer na prática de crime de desobediência (art. 330 do CP) e fixação de 
multa atentatória à dignidade de justiça (art. 77 do CPC), a qual pode ser fixada de modo 
pessoal em desfavor do representante legal da entidade autárquica.

Expeça-se mandado urgente de intimação do Ouvidor Agrário do Incra Sr. Vitor Ada-
mi, para que, em 48 (quarenta e oito horas), se manifeste nos autos a respeito do Ofício 
nº 1.881.264 (evento 13 dos autos da oposição), no sentido de informar local provisório 
para remoção dos ocupantes que ainda permanecem abrigados no ginásio de esportes do 
Município de Faxinal dos Guedes/SC, sob a advertência das sanções do art. 330 do Código 
Penal, bem como de multa por ato atentatório à dignidade de justiça (art. 77, inciso IV e 
§ 2º, do CPC).

Inclua-se o Incra na autuação como interessado.
(...)’
8) 29.12.17 – manifestação do Incra.
9) 02.01.18 – proferida decisão judicial in verbis:
‘(...)
Considerando o ofício da Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes, juntado no evento 

106, bem como a manifestação do Incra (evento 105, INF2, p. 30), indicando a existência 
de área própria para o assentamento das famílias temporariamente alojadas por aquela mu-
nicipalidade, além do decurso do prazo assinalado para a sua manutenção provisória, nos 
termos da decisão do evento 28, é realmente cabida a sua transferência imediata.
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Intime-se o Incra, com urgência, para que providencie o realojamento das famílias, 
salientando-se que recadastro, conferência e alimentação do CadÚnico ficam sob sua 
responsabilidade.

Solicite-se à Prefeitura Municipal de Faxinal dos Guedes apoio logístico para a remoção 
das famílias até o local indicado. Para tanto, encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail.

(...)’
10) 02.01.18 – expedida nos autos certidão in verbis:
‘(...)
Certifico que, em cumprimento à decisão do evento 111, encaminhei e-mail ao Município 

de Faxinal dos Guedes (gabinete@faxinal.sc.gov.br) conforme cópia em anexo e lancei fase 
de intimação urgente à procuradoria do Incra.

Certifico ainda que, após diversas tentativas de contato telefônico com a procuradoria 
do Incra (telefone 3322-5066), não obtive êxito, razão pela qual novas tentativas serão 
realizadas em 03.01.2018.

(...)’
11) 03.01.18 – expedida nos autos certidão in verbis:
‘(...)
CERTIDÃO
Certifico que, nesta data, em cumprimento à decisão do evento 111, mantive contato 

por telefone (3322-5066) com atendente do Incra em Chapecó, Sra. Gabriela, que informou 
contato da Superintendência do Incra: (48) 3733-3500 (Central) e (48) 3733-3567 (Gabi-
nete da Superintendência). No evento 13 do processo 5005592-20.2017.4.04.7202 também 
obtive o telefone (48) 3733-3561. Durante a manhã deste dia 03.01.2018, realizei várias 
tentativas de contato telefônico nos três números acima, que resultaram infrutíferas, com 
sinal ocupado. Às 11h50min, consegui contato telefônico no (48) 3733-3561, oportunida-
de em que me foi informado que a central telefônica do Incra estava em manutenção. Na 
mesma oportunidade conversei com a secretária do superintendente do Incra, Sra. Michelli 
Terezinha Coelho, que informou o e-mail incrasc@fns.incra.gov.br para intimação do Incra. 
Em seguida, enviei e-mail para incrasc@fns.incra.gov.br com cópia da decisão do evento 
111, conforme cópia em anexo.

(...)’
Essa é a equação fática imanente ao pedido de suspensão de liminar em exame.
À acolhida da suspensão demandada, incumbe verificar se o cumprimento da decisão 

guerreada – independentemente do seu acerto ou desacerto jurídico – produz em face do 
interesse público e tem aptidão para lesar a ordem, a saúde, a segurança e a economia 
públicas. A excepcionalidade da medida, pois, não prescinde da conjugação de todos esses 
pressupostos legais; e, rigorosamente, tal conjugação não se me afigura presente na espécie.

Com efeito, neste momento fático/processual – quando já ocorrido o efetivo cumprimen-
to do mandado reintegratório –, é manifesto o interesse público na acomodação em outra 
área das famílias que ocupavam o imóvel cuja posse foi reintegrada aos autores, ônus esse 
atribuído ao Incra, de cujo cumprimento, por via oblíqua, busca furtar-se.

Os questionamentos trazidos pelo Incra neste incidente são eminentemente jurídicos 
e guardam ensejo na ação de origem – seja na reintegratória, seja na oposição. Assim, 
considerando que a autarquia optou por desprezar as oportunidades que lhe foram dadas à 
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manifestação na via judicial, não lhe socorre o manejo deste incidente como meio de evitar 
os consectários daquela decisão da qual não participou em contraditório.

A lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas que possa ocorrer na es-
pécie provém justamente de eventual descumprimento pelo Incra da determinação judicial 
a si ditada. O descumprimento da decisão judicial tem aptidão para gerar conflitos sociais, 
situação que atenta ao interesse público.

Dessarte, presente a estrita cognição possível em sede de SEL, é força reconhecer que 
a decisão guerreada exaure-se em seu aspecto jurídico.

In casu, o manifesto interesse público verifica-se sim no cumprimento da decisão guer-
reada, e não na sua suspensão, como pretendido pelo Incra.

Ante o exposto, indefiro a pretensão.
(...)”

Aos mesmos fundamentos acima transcritos faço remissão, toman-
do-os por integrados nesta decisão, certo de que as razões recursais 
não logram infirmar as razões adotadas ao indeferimento do pedido de 
suspensão de liminar.

Vale gizar que a equação fática/jurídica verificada na origem denota 
o descaso do Incra com a oportunidade que lhe foi dada para manifesta-
ção nos autos, tangenciando a hipótese de recalcitrância no cumprimen-
to da decisão judicial proferida na esteira da sua omissão.

Rigorosamente, o incidente de suspensão de liminar não se presta a 
evitar as consequências advindas da omissão do Incra à defesa dos seus 
interesses a tempo e modo oportunos na origem. E a análise do acerto 
ou do desacerto jurídico da liminar deferida em face dessa omissão da 
autarquia na origem não guarda ensejo neste incidente.

Nesse mesmo sentido é a manifestação do Ministério Público Fede-
ral, cujo parecer literaliza:

“(...)

A suspensão de liminar não é sucedâneo recursal, o que inviabiliza a discussão de mérito 
quanto à propriedade do imóvel, pois deve ser objeto de cognição exauriente no rito origi-
nário. A medida aqui tratada tem caráter excepcional, em respeito ao princípio judiciário 
de sobrelevação das análises do juízo originário da causa, por mais próximo aos fatos con-
cretos, sendo prevista apenas em situações de alta relevância política, econômica e social, 
quando houver dúvidas profundas quanto à orientação jurídica adotada em primeiro grau.

Nos presentes autos, não se observa teratologia na decisão adotada, a qual, em juízo de 
sumária cognição, deve ser mantida.

Observe-se que o agravo reitera as alegações da exordial, as quais foram percuciente-
mente analisadas pelo Ministério Público Federal (evento 6), em manifestação desfavorável 
à suspensão da liminar, não havendo fundamento fático ou jurídico que indique a alteração 
da decisão do evento 8, por ausência do alegado risco à ordem. Transcreve-se:
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‘Ainda, não procede o argumento do Incra no sentido de que a decisão do evento 28 
indefere a posse em favor da autarquia, o que violaria presunção de legitimidade dos atos 
administrativos e do regime de posse e propriedade dos bens públicos. O Incra alega que o 
imóvel objeto da ação de reintegração seria de sua propriedade, razão pela qual propôs a ação 
de oposição, bem como pretende a suspensão da liminar proferida na ação de reintegração 
de posse, a qual implicaria grave lesão à ordem pública, porquanto ficará impedido de dar 
a destinação social à área por meio de planos de reforma agrária.

Primeiramente, é preciso atentar que o Incra na verdade não possui como fundamento 
a posse, de maneira que a oposição não observa os limites estabelecidos na ação principal 
(reintegração da posse), qual seja o domínio do imóvel.

Ainda, não é possível atribuir legitimidade ao Incra quanto a sua pretensão de ver afirma-
do o seu alegado domínio sobre o imóvel pela simples possibilidade de o imóvel esbulhado 
ser destinado futuramente à reforma agrária, e os documentos juntados não comprovam 
nenhum ato específico direcionado a mencionada pretensão.

De fato, nessa linha foram as conclusões da decisão impugnada, a qual deve ser mantida, 
porquanto não há provas no feito aptas a demonstrar o domínio do Incra sobre o imóvel, 
quanto menos ainda ao ponto de ver suspensa a liminar de reintegração de posse deferida.

Nesse sentido, destaco trechos da decisão do evento 28, que afasta a pretensão do 
Incra, porquanto já no juízo estadual, no qual tramitou inicialmente a ação possessória, 
restou constatada a necessidade de deferimento do provimento judicial antecipatório de 
reintegração, verbis:

‘O mero manejo da oposição por parte da entidade autárquica, todavia, não tem o condão 
de alterar o contexto previamente identificado pelo juízo estadual, no sentido de que os 
autores eram preenchedores dos requisitos necessários à obtenção do provimento judicial 
antecipatório, especialmente em razão da posse do imóvel.

É de se destacar que a posse dos autores remonta a décadas, havendo no específico 
caso do imóvel objeto desta ação possessória um registro de transmissão definitiva origi-
nada em 20.11.1991 (R1/19.181 da matrícula – evento 1 – PROCADM7 – p. 04), em que 
se estabelecia a alienação pela quantia de CR$ 13.350.605,00, pagável em 02 prestações 
anuais de CR$ 7.281.910,00, aos juros de 6% a/a e sujeita a atualização nos termos da lei.

O que se verifica dos autos é que essa cláusula só foi registrada em 1999, quando já 
ultrapassado o prazo para pagamento das duas prestações, sendo que a posse indireta do 
oponente não pode ser qualificada de outra forma, senão de posse velha.

Sob o prisma do direito possessório, é de se destacar que o esbulho combatido pelos 
autores perdurou por menos de ano e dia até o ajuizamento da ação, enquanto o esbulho 
alegado pelo Incra já ultrapassou o prazo de ano e dia ao tempo do ajuizamento da oposição.

Nessas condições, é forçoso concluir que a urgência dos autores desta ação de reintegra-
ção é presumida, enquanto a da entidade autárquica opoente não é, militando exclusivamente 
em favor daqueles o preenchimento dos requisitos necessários à expedição de mandado 
reintegratório liminar, o que consequentemente afasta, por outro lado, o pedido de suspen-
são veiculado pelo Incra, mesmo que se discuta inicialmente a sua posse indireta sobre o 
bem, ou o caráter de posse justa ou injusta da família Prezzotto, que seguramente indica a 
necessidade de dilação probatória, o que não cabe ser feito em sede liminar.

Vale registrar que a oposição se mostra desprovida da comprovação de elementos re-
levantes ao feito, como a cópia do contrato contendo as cláusulas resolutivas, ou mesmo 
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a íntegra do processo administrativo que concluiu pela retomada do imóvel pela autarquia 
federal. Das peças juntadas ao feito, se forem exclusivas, tenho por demonstrada clara ino-
bservância à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, o que sem dúvidas 
recomendaria o reconhecimento da nulidade do registro de cancelamento levado a efeito 
em 17 de maio de 2016 (AV8 – evento 1 – PROCADM13 – p. 54 do arquivo), afastando 
também a verossimilhança do direito alegado pela autarquia opoente.’

Também conclui o magistrado não ser possível a postulação do imóvel na ação pos-
sessória proposta por terceiros, e inclusive ressaltou que o Incra não se posicionou nem 
mesmo quando judicialmente provocado, inclusive para efetivação da liminar que ele 
próprio postulou (evento 15 da oposição). Ressalto outro trecho da decisão impugnada, o 
qual adoto neste parecer:

‘Ademais disso, até onde permitem as leis civis, realmente é dada ao possuidor indireto 
a defesa da posse, mas inicialmente em favor da posse do possuidor direto. Sob pena de 
desconstituir-se a própria posse direta, não cabe falar-se em reintegração de posse ao pos-
suidor indireto, a não ser que reconhecido vício na primeira, o que, como já referi acima, 
não é possível nesta liminar, porque ausente nos autos prova (ou ao menos início de prova) 
a respeito.

O mesmo estendo à alegação de que as terras seriam públicas, tratando-se a posse direta 
de mera detenção (mera detenção de cerca de trinta anos, diga-se).

Por fim, registre-se que, se efetivamente a entidade autárquica possui interesse na retoma-
da do imóvel para fins de reforma agrária, deve atuar dentro da regularidade, socorrendo-se 
dos procedimentos próprios à espécie, não se mostrando adequado que atos de ocupação 
irregular pretendam convalidar uma ferramenta adequada à obtenção da paz social.

E, do que consta dos autos até este momento, a movimentação administrativa do Incra 
não parece estar realmente voltada a uma solução rápida e efetiva à querela que se apresenta. 
Parece muito mais uma postura omissa e vagarosa, que vai de encontro às afirmações da 
inicial de oposição de que está buscando efetivação de direitos sociais.

Nem mesmo quando judicialmente provocado, inclusive para efetivação da liminar que 
ele próprio postulou, o Incra se posicionou (evento 15 do processo apenso).

Logo, diante do contexto probatório atual, consideradas as alegações postas nesta ação 
possessória e na oposição apensa, bem como o respectivo rol probatório, não há qualquer 
alteração substancial do que já foi enfrentado na Justiça Estadual, inexistindo razões para 
que o provimento judicial deferido permaneça suspenso.

Ademais, considero que a manutenção da ordem reintegratória não comporta outras pror-
rogações, pois aferível que pelo menos em duas ocasiões desde a invasão, ocorrida há quase 
um ano, houve o compromisso da retirada pacífica dos ocupantes, sem que fosse cumprido.

Só resta ao juízo, pois, tomar as medidas necessárias para que a autoridade da decisão 
judicial seja devidamente cumprida.’

Por fim, quanto ao argumento de que a decisão impugnada atribui ao Incra a responsa-
bilidade pela realocação das famílias, sem fundamento legal para tanto, entendo que esta é 
questão a ser debatida no âmbito da ação de oposição proposta, na qual poderá a autarquia 
exercer o seu direito de ampla defesa e contraditório.

Assim, deve ser mantida a antecipação de tutela deferida que determinou o cumprimento 
da ordem de reintegração de posse e ao Incra o dever de providenciar outro destino para 
essas famílias.’
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Ademais, a situação jurídica foi muito bem observada pelo mm. presidente, na decisão 
liminar:

‘Com efeito, neste momento fático/processual – quando já ocorrido o efetivo cumpri-
mento do mandado reintegratório –, é manifesto o interesse público na acomodação em 
outra área das famílias que ocupavam o imóvel cuja posse foi reintegrada aos autores, ônus 
esse atribuído ao Incra, de cujo cumprimento, por via oblíqua, busca furtar-se.

Os questionamentos trazidos pelo Incra neste incidente são eminentemente jurídicos 
e guardam ensejo na ação de origem – seja na reintegratória, seja na oposição. Assim, 
considerando que a autarquia optou por desprezar as oportunidades que lhe foram dadas à 
manifestação na via judicial, não lhe socorre o manejo deste incidente como meio de evitar 
os consectários daquela decisão da qual não participou em contraditório.

A lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas que possa ocorrer na es-
pécie provém justamente de eventual descumprimento pelo Incra da determinação judicial 
a si ditada. O descumprimento da decisão judicial tem aptidão para gerar conflitos sociais, 
situação que atenta ao interesse público.’

Por oportuno, observe-se que o Incra é o órgão da Administração Pública Federal res-
ponsável pelo manejo da reforma agrária no território nacional (<http://www.incra.gov.br/
reformaagraria>), o que significa planejamento prévio de assentamentos em imóveis rurais 
públicos ou imóveis rurais reconhecidos como improdutivos, ou medidas de contingencia-
mento no momento da ocorrência de situações de tensão social.

O caso concreto demanda ação posterior do Incra, alojando famílias que foram retiradas 
por força de medida de reintegração de posse, já que a ocupação das terras ocorreu antes 
que a autarquia rural regularizasse juridicamente a área e realizasse o devido procedimento 
de assentamento das famílias cadastradas no programa de reforma agrária.

Assim, as medidas impostas ao Incra pautam-se pelo respeito à saúde das famílias 
envolvidas, pela tentativa de restabelecimento da segurança local e pelo respeito aos man-
damentos jurisdicionais, como forma de retorno à ordem social na localidade da área rural 
‘Chapecozinho II’.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina pelo desprovimento do 
agravo e pela manutenção da decisão que indeferiu a suspensão da liminar deferida no 
procedimento originário.

(...)”

Dessarte, observada a estreita cognição possível neste incidente, 
aponto à inexistência da conjugação dos pressupostos legais à acolhida 
da pretensão do Incra.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.
É o voto.
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RECLAMAÇÃO (SEÇÃO) Nº 5003426-53.2018.4.04.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique

Reclamante: Everaldo Miguel Giovanella
Advogadas: Dra. Marcia Maria Pierozan

Dra. Alessandra Martins
Dra. Cristine Elisa Junges

Beneficiário: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Reclamação. Descabimento. AJG.
1. Ao julgar a admissibilidade do IRDR 15, esta Seção determinou 

a suspensão de todos os processos que ainda não tinham sido julgados. 
Ou seja, aqueles que já tinham sido analisados (mérito – fato e direito) 
por colegiados de segundo grau não estariam obrigados a suspender seu 
curso/processamento. É exatamente o caso dos autos, em que já tinha 
sido proferida análise de mérito pela Turma Recursal dos JEFs/RS e o 
feito estava enfrentando a fase de um possível incidente/recurso extra-
ordinário (dentro da sistemática de revisão) que não poderia rejulgar 
situações de fato.

2. Portanto, convém que esta Seção fixe os limites do objeto da 
suspensão emanada pelo julgamento em curso de um IRDR: somente 
aqueles processos ainda não julgados em segunda instância por recurso 
de revisão de mérito (fato e direito).

3. Cabe o deferimento de assistência judiciária gratuita à reclamante.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, deferir a assistência judiciária gratuita à reclamante 
e não conhecer da presente reclamação, nos termos do relatório, votos 
e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.

Porto Alegre, 21 de março de 2018.
Des. Federal Jorge Antonio Maurique, Relator.
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QUESTÃO DE ORDEM

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique: Trata-se de re-
clamação apresentada, com fulcro nos arts. 988 e seguintes do CPC/15, 
contra decisão proferida nos embargos de declaração em agravo (even-
tos 112 e 103, respectivamente) pelo relator Juiz Federal Enrique Fel-
dens Rodrigues, autos do processo nº 5008388-59.2014.4.04.7114/RS, 
em tramitação perante a 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Fe-
derais do Rio Grande do Sul.

A reclamante relatou a ordem cronológica dos fatos da seguinte for-
ma:

– a 3ª Turma dos JEFs/RS, ao negar provimento ao recurso do ora 
reclamante, entendeu que, quanto ao período de labor de 01.06.1999 a 
30.09.2008, desenvolvido na empresa Calçados Andreza S/A, na fun-
ção de torneiro mecânico, com exposição a produtos químicos (óleos e 
graxas), a indicação de eficácia dos EPIs no PPP é suficiente para afas-
tar a especialidade do labor prestado;

– contra essa decisão, após prequestionar a matéria recursal por meio 
da oposição de embargos de declaração (em 06.10.2016), o reclamante 
apresentou, em 15.02.2017, incidentes de uniformização nacional e re-
gional – nos quais solicitou expressamente o retorno dos autos à origem 
para produção da prova pericial, ao suscitar a aplicabilidade da Questão 
de Ordem nº 20 da TNU (item 3.1) nos incidentes –, bem assim interpôs 
recurso extraordinário;

– em 16.05.2017, a Presidência das Turmas Recursais dos JEFs/RS 
negou seguimento a todos os recursos (evento 83), reproduzindo a ante-
rior decisão proferida pela 3ª Turma Recursal dos JEFs/RS, invocando 
a aplicabilidade do Tema 555 do STF no que tange ao uso de EPI (fl. 3);

– ato contínuo, em 19.06.2017, o ora reclamante interpôs recursos de 
agravo nos próprios autos, suscitando o equívoco da decisão recorrida, 
quanto à aplicabilidade do decidido no Tema 555 pelo STF ao caso 
concreto;

– a Presidência das Turmas Recursais dos JEFs/RS manteve as deci-
sões agravadas e determinou a remessa dos autos à 3ª Turma Recursal 
dos JEFs/RS (decisão datada de 20.07.2017);

– na sequência, em razão de decisão proferida nos autos do IRDR 
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15, em 23.08.2017, o TRF4 determinou a suspensão de todos os pro-
cessos pendentes de julgamento que tratassem de questão envolvendo 
a eficácia do EPI em se tratando de outros agentes nocivos que não o 
ruído;

– em 19.09.2017, a 3ª Turma Recursal dos JEFs/RS negou provimen-
to aos agravos interpostos pela parte-autora, mantendo o entendimento 
anteriormente exposto em 18.10.2017. O reclamante opôs embargos 
de declaração, pretendendo que fosse suprida omissão decorrente da 
inobservância do julgamento proferido pelo TRF da 4ª Região e, por 
conseguinte, ordenado o sobrestamento do feito até final julgamento 
do IRDR (incidente de resolução de demandas repetitivas). Tais acla-
ratórios foram rejeitados em 14.11.2017, sendo que o acórdão exarado 
no julgamento dos embargos declaratórios foi no sentido de que “não 
se pode sobrestar um julgamento já concluído”, visto que o mérito do 
processo já havia sido decidido em 19.09.2016, oportunidade em que a 
Turma negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte, 
e que somente em data posterior foi publicada a decisão do TRF da 4ª 
Região a respeito do IRDR nº 15, que, então, não viria a ser aplicado 
no caso em voga.

Ao final, a parte reclamante sustenta o seguinte:
– a Presidência da 3ª Turma Recursal dos JEFs/RS julgou – indevi-

damente – os agravos interpostos, mesmo diante da existência de ordem 
de suspensão, exarada, conforme mencionado, no acórdão proferido 
pelo TRF da 4ª Região para o IRDR nº 15, no dia 28.08.2017;

– assim, haveria flagrante desrespeito ao acórdão proferido em IRDR, 
cuja ordem de suspensão é aplicável, dentre outros, aos julgamentos de 
agravo, por força dos arts. 1.042, § 2º, c/c 928, I, ambos do CPC.

Esses os apertados contornos da lide.
De início, sustento ser cabível a presente questão de ordem, com 

base no inciso III do artigo 37 do Regimento Interno deste Regional, 
isso porque o presente processo é pioneiro em se tratando de cabimento 
de reclamação acerca de suposto descumprimento de ordem de suspen-
são (de trâmite) prolatada em IRDR.

Assim, é de interesse a célere consideração – diretamente por este 
colegiado – da possibilidade de cabimento da reclamação – nessas cir-
cunstâncias –, tudo para que sejam conduzidas eventuais e futuras situ-
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ações no curto e adequado processamento, tudo conforme a CF/88 e as 
normas expressas do CPC/15 (art. 988 e seguintes).

Preliminarmente, sobre a postulada concessão do benefício da as-
sistência judiciária gratuita, pelo exame dos autos e dadas as peculia-
ridades do caso em tela, tenho por evidenciada a impossibilidade da 
reclamante de suportar os custos do processo.

Assim, no tópico, defiro a assistência judiciária à requerente, com 
fulcro no arts. 98 e 99, § 3º, do CPC/15.

Passo a analisar, agora, o cabimento da presente reclamação.
A reclamação, cuja natureza jurídica não é de recurso, de ação 

nem de incidente processual, situa-se no direito constitucional do 
direito de petição previsto no art. 5º, inciso XXXIV, da CF (STF, 
ADI 2.212/CE) e objetiva a preservação da competência do Tribu-
nal, bem como a garantia da autoridade de suas decisões e de sua 
jurisprudência consolidada.

Sua origem remonta à jurisprudência do STF, mas a previsão tem 
assento na Constituição Federal tanto em relação ao Supremo Tribunal 
Federal quanto ao Superior Tribunal de Justiça, conforme normas cons-
titucionais abaixo descritas:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Cons-
tituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de 

suas decisões;
(...)
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 

decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitu-
cional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vin-
culante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta 
e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) (Vide Lei nº 11.417, de 2006)

(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou 

que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, jul-
gando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e 
determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

(...)
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Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar, originariamente:
(...)
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de 

suas decisões;”

Consoante orientação jurisprudencial consolidada pelo Supremo 
Tribunal Federal,
“o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido 
nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para preservação da compe-
tência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF/88), bem 
como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, 
§ 3º, CF/88).” (STF, Pleno, AGREG na Reclamação nº 8.273, rel. Min. Teori Zavascki)

Nessa linha, dispõe o artigo 156 de seu Regimento Interno, in verbis:
“Art. 156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na 

causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”

No regime anterior ao CPC, a reclamação também era viável no TSE 
e para o STM e, a despeito de frequentemente constituições estaduais 
preverem a reclamação como instituto, a possibilidade de sua apresen-
tação em outros tribunais causou polêmica por algum tempo, sendo le-
vado o tema ao STF, que culminou por assentar a constitucionalidade de 
tais reclamações no caso de haver previsão na respectiva constituição 
estadual (STF, ADI 2.212/CE, Sessão Plenária, rel. Min. Ellen Gracie, 
j. 02.10.2013, DJ 14.11.2003).

Por sua vez, o Código de Processo Civil/15 passou a regular a recla-
mação, consolidando-a como instituto de direito processual civil, am-
pliando as hipóteses de cabimento em relação ao texto constitucional 
e da Lei de Recursos, em que tinha igualmente previsão (Lei nº 8.038, 
de 28.05.1990 – arts. 13 a 18, revogados pela Lei nº 13.105/15), nos 
seguintes termos:

“CAPÍTULO IX
DA RECLAMAÇÃO
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo 

Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei 
nº 13.256, de 2016) (Vigência)
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IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de re-
solução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (Redação 
dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento 
compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se 
pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente 
do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo 
principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica 
e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com 

repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extra-
ordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído 
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida 
pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
I – requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impug-

nado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;
II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar 

dano irreparável;
III – determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar a sua contestação.
Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.
Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do 

processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento 
da contestação pelo beneficiário do ato impugnado.

Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de 
seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.

Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, 
lavrando-se o acórdão posteriormente.”

Quanto ao fato de o novo CPC ter aumentado os casos de recla-
mação em relação à Constituição Federal, doutrina abalizada defende 
sua constitucionalidade ao argumento de as hipóteses consistirem, ao 
menos em relação ao STF, em um desdobramento da garantia de auto-
ridade das decisões daquele Tribunal e de nada impedir que o instituto 
seja aplicável a outras situações e tribunais, já que há mera indicação no 
texto constitucional da via de impugnação adequada.
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Some-se a isso o fato de o texto processual estar em pleno vigor e 
não ter sido vetado ou alterado no momento do início de vigência do 
novo CPC, de modo que plenamente aplicável aos casos que nele pos-
sam ser enquadrados.

No caso em apreço, a reclamante alega desrespeito e afronta pelas 
decisões proferidas no âmbito do Juizado Especial Federal àquilo deci-
dido por esta Seção no IRDR nº 15 (5054341-77.2016.4.04.0000).

A via da reclamação se ajusta às hipóteses previstas na Constitui-
ção Federal e no art. 988 do CPC/15. Isso porque a reclamação visa a 
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR. 
Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO. DECISÕES EM DEMANDA PREVIDENCIÁRIA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS FEDERAIS. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PRO-
FERIDO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA CORTE ESPECIAL 
DESTE TRF4R. INADEQUAÇÃO DA VIA ESCOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. O 
Código de Processo Civil/15 passou a regular a reclamação, nos arts. 988 a 993, consoli-
dando-a como instituto de direito processual civil, ampliando as hipóteses de cabimento 
em relação ao texto constitucional. Doutrina abalizada defende sua constitucionalidade. 
De qualquer modo, o texto processual é aplicável, pois em pleno vigor. Alegação pela re-
clamante de desrespeito e afronta pelas decisões proferidas no âmbito do Juizado Especial 
Federal e, mais especificamente, da 2ª Turma Recursal de Santa Catarina (Procedimento 
Comum do JEF nº 5015041-61.2015.404.7205) ao que decidido pela Corte Especial deste 
Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5012935-13.2015.404.0000/TRF, que 
excluiu a incidência do fator previdenciário do cálculo de aposentadoria por tempo de con-
tribuição diferenciada dos professores. Sem adentrar no mérito, verifica-se não se ajustar 
a via escolhida em qualquer das hipóteses previstas na CF e no art. 988 do CPC/15. Isso 
porque a reclamação visa a preservar a competência do Tribunal e a garantir a autoridade 
de suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão 
do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como 
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR ou de incidente de 
assunção de competência. Observe-se que o incidente de arguição de inconstitucionalidade, 
previsto nos arts. 948 a 950 do CPC/15, julgado na Corte Especial e em controle difuso, 
não se encontra elencado nas hipóteses previstas no art. 988 do CPC/15. De outra banda, a 
necessidade de observância da orientação do órgão especial se dá em relação aos juízes que 
estiverem vinculados ao respectivo tribunal, nos termos do art. 927, inc. V, do CPC/15. Não 
há obrigatoriedade de observância pelos juízes dos JEFs ao que decidido pelos Tribunais 
Regionais Federais, em face de aqueles possuírem regras próprias de competência e estes 
não se constituírem em suas instâncias revisionais. Em síntese, a reclamação pressupõe o 
descumprimento de uma decisão específica, oriunda do tribunal perante o qual interposta, 
e que envolva as figuras do reclamante e do reclamado. No caso, não há decisão vinculante 
da Corte Especial do TRF4 descumprida. Isso porque a arguição de inconstitucionalidade 
foi suscitada incidentalmente em outro processo judicial, com partes diversas, e não no 
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processo originário desta reclamação. O acórdão da Corte Especial deste Tribunal tido 
por desrespeitado revela-se apenas como precedente jurisprudencial de observância não 
obrigatória no âmbito dos juizados, o que inviabiliza a pretensão deduzida. Conclui-se pelo 
descabimento da reclamação, uma vez que não há decisão desta Corte a ser resguardada 
nem cuja autoridade esteja sendo desrespeitada. Deferida a assistência judiciária gratuita à 
reclamante. Não conhecimento da reclamação, em face da inadequação da via escolhida.” 
(TRF4, Reclamação (Corte Especial) nº 5007531-10.2017.404.0000, Corte Especial, Des. 
Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, por unanimidade, juntado aos autos em 
27.04.2017)

A questão que interessa sobremaneira é se a decisão deste Regional 
foi descumprida.

Entendo que não. Explico.
Ao julgar a admissibilidade do IRDR 15, esta Seção determinou a 

suspensão de todos os processos que ainda não tinham sido julgados. 
Ou seja, aqueles que já tinham sido analisados (mérito – fato e direito) 
por colegiados de segundo grau não estariam obrigados a suspender seu 
curso/processamento.

É exatamente o caso dos autos, em que já tinha sido proferida análise 
de mérito pela Turma Recursal dos JEFs/RS e o feito estava enfrentan-
do a fase de um possível incidente/recurso extraordinário (dentro da 
sistemática de revisão) que não poderia rejulgar situações de fato.

Portanto, convém que esta Seção fixe os limites do objeto da suspen-
são emanada pelo julgamento em curso de um IRDR: somente aqueles 
processos ainda não julgados em segunda instância por recurso de revi-
são de mérito (fato e direito).

Ante o exposto, voto por deferir a assistência judiciária gratuita à 
reclamante e por não conhecer da presente reclamação.
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INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 
(SEÇÃO) Nº 5016580-41.2018.4.04.0000/RS

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

Suscitante: Jorge Ivan Brum Chami
Advogados: Dr. Átila Moura Abella

Dra. Elenilse Keller Tesser
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Civil. Incidente de resolução de demandas repetitivas 
– IRDR. Inadmissão. Ausência dos pressupostos legais. Necessidade 
da demonstração da existência de número expressivo de ações sobre a 
matéria de direito controvertida. Risco de ofensa à isonomia e à segu-
rança jurídica. Inexistência.

1. Nos termos do artigo 976 do CPC, é cabível o IRDR quando hou-
ver, cumuladamente, os seguintes requisitos: a – efetiva repetição de 
processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unica-
mente de direito; b – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

2. Não resta atendida a previsão legal de demonstração da existência 
de efetiva repetição de processos versando a mesma controvérsia de 
direito – relevância quantitativa – quando o suscitante limita-se a fazer 
o cotejo de acórdãos divergentes.

3. A mera divergência de entendimento entre alguns julgados, cir-
cunstância normal no processo de formação e aperfeiçoamento da juris-
prudência nos tribunais, não configura um cenário de ofensa à isonomia 
e à segurança jurídica.

4. IRDR inadmitido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, inadmitir o incidente de resolução de demandas repe-
titivas, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado.
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Porto Alegre, 27 de junho de 2018.
Des. Federal Fernando Quadros da Silva, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: Trata-se de 
incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), suscitado por 
Jorge Ivan Brum Chami, autor de ação ora em trâmite na 2ª Turma 
Recursal do Rio Grande do Sul, objetivando a uniformização de enten-
dimentos dissonantes em julgamentos proferidos nas turmas recursais 
do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e nas turmas deste Tribunal, 
sobre a controvérsia a respeito da possibilidade de emissão, pelo INSS, 
de certidão de tempo de contribuição com acréscimo decorrente da con-
versão de tempo de serviço especial em tempo de serviço comum.

Recebido o expediente pela Presidência desta Corte, foi determinada 
a sua distribuição à 3ª Seção, órgão competente para seu julgamento 
(evento 2).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: Apresento 
o incidente de resolução de demandas repetitivas nesta oportunidade 
para deliberação acerca de sua admissibilidade, em observância aos ar-
tigos 981 do Código de Processo Civil e 345-B do Regimento Interno 
desta Corte, este último com a seguinte redação:

“Art. 345-B. Distribuído o incidente ao órgão competente, o relator levará os autos em 
mesa para juízo de admissibilidade na primeira sessão do respectivo órgão colegiado.”

Reconheço a competência desta 3ª Seção para a apreciação deste 
incidente, que versa tema de direito previdenciário, consoante relatado, 
na forma do artigo 14, h, do RITRF-4ª, cuja redação é a que segue:

“Art. 14. Compete às Seções processar e julgar:
(...)
h) o incidente de resolução de demandas repetitivas, quando a questão de direito a ser 

apreciada compreender matéria cuja decisão refletirá efeitos apenas na respectiva Seção.”

O juízo de admissibilidade do incidente, a teor do artigo 981 do Có-
digo de Processo Civil, deve observar a presença dos pressupostos do 
artigo 976 do mesmo diploma legal, que assim dispõe:
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“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.”

Quanto ao primeiro pressuposto, repetição de processos sobre a mes-
ma matéria de direito, conquanto saibamos da existência de ações em 
que presente a controvérsia a respeito da expedição de certidão de tem-
po de contribuição com o acréscimo decorrente da conversão de tempo 
de serviço especial em comum, o suscitante não logrou demonstrar a 
relevância quantitativa de feitos versando essa matéria.

Limitou-se, isto sim, a estabelecer o cotejo entre acórdãos dissonan-
tes proferidos pelas turmas recursais do Rio Grande do Sul e de San-
ta Catarina e pelas turmas desta Corte, o que, por certo, não atende a 
previsão legal da demonstração da existência de efetiva repetição de 
processos versando a mesma controvérsia de direito.

A propósito, é pertinente referir acórdão proferido pela colenda 2ª 
Seção deste Tribunal, que não admitiu IRDR em caso símil, cuja emen-
ta foi lavrada nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPE-
TITIVAS. [...] Conquanto o legislador não especifique um número mínimo de feitos para 
a configuração do requisito ‘efetiva repetição de processos que contenham controvérsia 
sobre a mesma questão unicamente de direito’, é imprescindível a demonstração da exis-
tência de dissídio judicial em proporções relevantes, ou seja, uma quantidade expressiva 
de demandas e decisões controvertidas sobre a matéria litigiosa, a justificar a instauração 
do IRDR como meio idôneo para assegurar a racionalidade do ordenamento jurídico. Não 
restando comprovada a existência de uma multiplicidade de ações sobre a (i)legalidade do 
prazo para o requerimento administrativo de seguro-desemprego, não há como admitir o 
incidente. É certo que, em inúmeros feitos, é postulada a concessão do benefício, porém a 
grande maioria deles não envolve a questão específica do limite temporal.” (TRF4, 5065651-
46.2017.4.04.0000, 2ª Seção, rel. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, e-Proc 
em 15.02.2018)

Com efeito, embora o legislador não tenha estabelecido critérios ob-
jetivos, na medida em que refere efetiva repetição de processos que 
contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito, 
a exegese da norma não pode levar a outra conclusão que não a necessi-
dade da demonstração da existência de dissídio judicial em proporções 
significativas, ou seja, uma quantidade expressiva de ações versando 
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sobre a matéria litigiosa capaz de justificar a instauração do IRDR como 
instrumento efetivo para a racionalidade do sistema judiciário.

Desse modo, não reconheço presente o primeiro requisito.
Conquanto haja a necessidade do preenchimento dos requisitos do 

artigo 976 do CPC cumuladamente, passo ao exame do segundo pres-
suposto a fim de analisar a proposição de forma ampla.

A condição da existência de risco de ofensa à isonomia e à segu-
rança jurídica também está diretamente relacionada com a relevância 
quantitativa de ações sobre o mesma tema de direito. Não será a mera 
divergência de entendimento entre alguns julgados, circunstância nor-
mal no processo de formação e aperfeiçoamento da jurisprudência nos 
tribunais, que representará a configuração de um cenário de ofensa à 
isonomia e à segurança jurídica.

Portanto, verifico não estar atendido também o segundo requisito.
Por outro aspecto, verifica-se que o presente incidente foi suscita-

do posteriormente ao julgamento dos embargos de declaração opostos 
contra o acórdão da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (eventos 
43 e 70 – processo originário), cabendo reconhecer a inexistência de 
causa pendente capaz de justificar o seu prosseguimento. Com efeito, 
haveria a impossibilidade de eventual decisão a ser proferida neste inci-
dente surtir efeitos práticos no processo que lhe deu origem, em face do 
exaurimento das vias ordinárias, contrariando as disposições do artigo 
978, parágrafo único, do CPC.

Nessa linha de entendimento, vale o registro de precedente do egré-
gio TRF da 3ª Região, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:

“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INAPLICA-
BILIDADE À ESFERA PENAL. MANTIDA A DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO. [...] 5. Por outro lado, para que o IRDR seja conhecido e tenha utilidade, 
é necessário que o processo em que é suscitado ainda não tenha sido decidido. 6. No pre-
sente caso, conforme consulta processual, não só já foi julgada a apelação criminal, como os 
Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0008110-55.2012.4.03.6109, de relatoria 
do e. Des. Federal André Nekatschlow, foram julgados na sessão do dia 12.06.2017, e a e. 5ª 
Turma, por unanimidade, negou-lhes provimento. 7. Ante a ausência de um dos requisitos 
para a admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, é de rigor a não 
admissão do presente incidente de resolução de demandas repetitivas. 8. Mantida a decisão 
agravada pelos seus próprios fundamentos.” (INCRESDEMR 00033611020174030000, 4ª 
Seção, rel. Des. Federal Paulo Fontes, e-DJF3 Judicial 1 de 27.10.2017)
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Portanto, o IRDR não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, 
como no presente caso, em que foi suscitado somente após o julgamen-
to do recurso e dos respectivos embargos de declaração pela 2ª Turma 
Recursal do Rio Grande do Sul.

Nesse contexto, entendo não estarem preenchidos os pressupostos 
legais para a admissibilidade do incidente de resolução de demandas 
repetitivas previstos no artigo 976 do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de inadmitir o incidente de resolução 
de demandas repetitivas.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017353-88.2016.4.04.7200/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz

Apelante: Federação dos Trab. nas Indústrias de Carnes e Derivados, 
Indústrias da Alimentação e Afins do Est. de S. Catarina (Autora)

Advogada: Dra. Leticia Matos Goss
Apelada: União – Fazenda Nacional (Ré)

EMENTA

Tributário. Processual Civil. Federação de sindicatos. Legitimidade 
ativa subsidiária. Comprovação. Inexistência. Assistência judiciária 
gratuita. Não conhecimento da apelação no ponto.

1. As federações sindicais possuem legitimidade subsidiária para pro-
mover a defesa dos interesses coletivos e dos direitos individuais homo-
gêneos das categorias profissionais e econômicas que elas congregam, 
nas bases territoriais em que estas não estão organizadas em sindicatos.

2. Por ser subsidiária, essa legitimidade somente se concretizará se 
for comprovado que há regiões do território catarinense carentes de co-
bertura sindical, no que tange às atividades profissionais em assunto.
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3. No caso dos autos, a autora/apelante não comprovou, concreta-
mente, por meio de prova documental, a sua legitimidade ativa subsidiá-
ria para a causa, sendo o caso de improvimento da apelação, ainda que 
por razões diversas daquelas adotadas na sentença.

4. A questão atinente ao alegado direito da autora e apelante à assis-
tência judiciária gratuita constituiu objeto de agravo de instrumento, 
já julgado por esta Turma, de forma que, não tendo sido abordada na 
sentença, não pode ser reexaminada nesta via, resultando no não conhe-
cimento da apelação, no ponto.

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 una-
nimidade, decidiu conhecer em parte da apelação e, na parte conhecida, 
negar-lhe provimento, nos termos do relatório, votos e notas de julga-
mento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 28 de agosto de 2018.
Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: Trata-se de apelação 
interposta pela Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes, 
Indústrias da Alimentação e Afins do Estado de Santa Catarina – Fetia-
esc – em face de sentença que, em ação de procedimento comum, extin-
guiu o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso 
VI, do Código de Processo Civil, por ilegitimidade ativa da parte-autora.

A parte-autora sustenta, em síntese, que possui legitimidade ativa 
como substituta processual da categoria inorganizada, nos termos do 
artigo 8º, inciso III, da Constituição da República e do artigo 611, § 
2º, da Consolidação das Leis Trabalhistas. Aduz que está autorizada, 
pelo referido dispositivo, a pleitear em nome próprio os direitos dos 
trabalhadores desamparados por inexistência de sindicatos em diversas 
localidades. Requer a reforma da sentença, com o consequente retorno 
dos autos ao juízo a quo, para que seja dado prosseguimento ao feito, 
bem como a concessão de gratuidade de justiça e a condenação da parte 
apelada ao pagamento de honorários advocatícios.
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A União apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento da 
apelação.

Vieram os autos a este Tribunal.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: Trata-se de ação 
civil coletiva de repetição de indébito.

A sentença extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, ao en-
tendimento de que a autora não possui legitimidade ativa ad causam.

A autora apela, ao entendimento de que a possui.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho de suas razões de apelação:
“A FETIAESC – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 

CARNES, INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO E AFINS DO ESTADO DE SANTA CA-
TARINA, entidade sindical de segundo grau, possui legitimidade ativa para demandar em 
juízo a tutela dos interesses dos integrantes da categoria, dentro de sua base territorial, que 
é o Estado de Santa Catarina, nas localidades em que não há sindicato organizado, conforme 
se extrai do § 2º do artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, uma vez que 
a presente ação trata de direitos individuais homogêneos dos substituídos, direitos tais que 
guardam estreita relação com os fins institucionais da demandante.”

Confira-se, também, a parte final de suas razões de apelação, que 
contém os requerimentos nela formulados:

“3. DOS REQUERIMENTOS
Por todo o exposto, e tendo havido violação ao artigo 3º da Lei Federal 8.073/90, ao 

artigo 18 da Lei 13.105/15, ao artigo 8º, III, da CF, ao artigo 611, § 2º, e ao artigo 591, 
ambos da CLT, requer a essa colenda Turma que se digne em:

a. conhecer e dar provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisão 
recorrida, nos termos supramencionados, com o consequente retorno dos autos ao juízo a 
quo para ser dado prosseguimento ao feito, por ser a apelante parte legítima para propor 
a presente demanda como substituta processual dos trabalhadores não organizados em 
sindicatos, conforme restou requerido desde o início na peça exordial, por ser medida de 
lídima, serena e ponderada justiça;

b. juntar a decisão da 2ª Vara Federal de Florianópolis, processo 5017357-
28.2016.4.04.7200, em que é autora a ora recorrente, na qual o juiz não se rendeu às 
alegações da União Federal e afastou a preliminar de ilegitimidade extraordinária ativa 
da Fetiaesc tendo em vista que a federação, também naquele caso, está atuando de forma 
subsidiária apenas em relação aos locais onde não há sindicato, o que está de acordo com 
o entendimento do STJ;

c. conceder à suplicante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 
98 do Código de Processo Civil, visto ser fato notório que os recursos da entidade para 
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o ano corrente já se encontram comprometidos em razão da Lei 13.467/2017, que tornou 
facultativo o tributo (contribuição sindical) destinado ao custeio de despesas havidas pelas 
entidades sindicais;

d. condenar o apelado no quanto determinado pelo artigo 85, § 11, do Código de Pro-
cesso Civil.

Aguarda deferimento.”

Consigne-se que o documento mencionado na alínea b do item 3 das 
razões de apelação, acima transcrito, foi juntado pela própria apelante 
(evento 39, arquivo OUT3).

Pois bem.
A Constituição Federal assim dispõe:
“Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:
(...)
III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da 

categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;”

Como visto, cabe ao sindicato a defesa dos interesses individuais e 
coletivos da categoria econômica ou profissional que ele congrega.

Essa prerrogativa não diz respeito, apenas, aos interesses individuais 
e coletivos dos filiados a determinado sindicato.

Com efeito, dentro de determinada base territorial, podem ocorrer as 
seguintes situações:

a) a organização de determinada categoria econômica em sindicato;
b) sua não organização em sindicato.
Não faria sentido que as entidades sindicais pudessem defender os 

interesses individuais e coletivos das categorias econômicas ou profis-
sionais que elas congregam, mas que não pudessem fazê-lo quanto aos 
interesses coletivos e aos direitos individuais homogêneos das catego-
rias econômicas ou profissionais que, em determinadas bases territo-
riais, não estivessem organizadas em sindicatos.

Outrossim, a Consolidação das Leis do Trabalho assim dispõe:
“Art. 611 – Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual 

dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam 
condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações 
individuais de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.02.1967)

§ 1º É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar 
acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, 
que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes 
respectivas relações de trabalho. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.02.1967)
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§ 2º As federações e, na falta destas, as confederações representativas de categorias 
econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger 
as relações das categorias a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos, no âmbito de 
suas representações. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 229, de 28.02.1967)”

À luz da norma acima transcrita e destacada (artigo 611, § 2º, da 
CLT), a apelante, no âmbito de sua representação, pode celebrar con-
venções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias pro-
fissionais a ela vinculadas, nas bases territoriais em que estas não se 
encontram organizadas em sindicatos.

Em seu sentido literal, todavia, a norma em assunto não confere po-
deres de substituição processual às federações e às confederações nela 
mencionadas.

Outrossim, a Lei nº 8.073/90 assim dispõe:
“Art. 3º As entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos inte-

grantes da categoria.
Parágrafo único. (Vetado)”

A norma acima referida contempla a substituição processual dos in-
tegrantes de categorias profissionais ou econômicas, e não apenas de 
pessoas filiadas a sindicatos.

Impõe-se atentar, neste ponto, para os seguintes dispositivos da CLT:
“Art. 561 – A denominação ‘sindicato’ é privativa das associações profissionais de 

primeiro grau, reconhecidas na forma desta lei.
Art. 562 – As expressões ‘federação’ e ‘confederação’, seguidas da designação de uma 

atividade econômica ou profissional, constituem denominações privativas das entidades 
sindicais de grau superior.”

Quando categorias profissionais estão organizadas em sindicatos em 
determinadas bases territoriais, mas não estão organizadas dessa forma 
em outras bases territoriais, a substituição processual em debate não 
poderá ser feita por entidades sindicais de primeiro grau.

Daí razão em face da qual é razoável entender-se que, assim como 
as federações sindicais podem celebrar convenções coletivas de traba-
lho, as quais também aproveitam às categorias profissionais não orga-
nizadas em sindicatos em determinadas bases territoriais, nas mesmas 
condições elas também podem exercer a substituição processual de que 
trata o artigo 3º da Lei nº 8.073/90.

Em outras palavras, as federações sindicais possuem legitimidade 
subsidiária para promover a defesa dos interesses coletivos e dos direi-
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tos individuais homogêneos das categorias profissionais e econômicas 
que elas congregam, nas bases territoriais em que estas não estão orga-
nizadas em sindicatos.

O entendimento ora exposto foi sufragado pela Primeira Turma do 
Supremo Tribunal Federal, no julgado que traz a seguinte ementa:

“EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO QUE 
DEU PELA CASSAÇÃO DE DECISÕES CONTRÁRIAS AO ARESTO DO STF NO RE 
202.097. LEGITIMIDADE DA CRIAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO DA FEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS EMPREGADOS EM POSTOS DE SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS 
E DERIVADOS DE PETRÓLEO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. 1. Os Sindicatos dos 
Trabalhadores no Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo dos Estados de Santa Cata-
rina e de Mato Grosso do Sul não têm legitimidade recursal, pois não são partes interessadas 
na causa. Embargos não conhecidos. 2. A Federação Nacional dos Empregados em Postos 
de Serviços de Combustíveis e Derivados de Petróleo – Fenospetro é que representa a des-
tacada categoria em segundo grau, nacionalmente, e, em primeiro grau, onde não estiver 
organizado o sindicato específico dos chamados ‘frentistas’ de postos de combustíveis. 3. Não 
se fazia necessária a participação dos sindicatos embargantes na relação jurídico-processual 
do RE 202.097. Isso porque dela participou a Federação Nacional dos Trabalhadores no Co-
mércio de Minérios e Derivados de Petróleo – Fetramico, federação da qual são associados 
os recorrentes. Inexistência de violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal. 
4. O acórdão embargado é claro ao assentar que a decisão proferida no RE 202.097 alcança 
os embargantes. Tanto é assim que duas das decisões expressamente cassadas nesta ação 
reclamatória (reclamação que teve por objeto salvaguardar a autoridade da decisão do STF 
no RE 202.097) tinham por beneficiários os sindicatos recorrentes. 5. Embargos rejeitados.” 
(Rcl 3.488 ED, relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, julgado em 16.08.2011, DJe-217 
divulg. 14.11.2011, public. 16.11.2011, Ement. VOL-02626-01, PP-00001)

Esse entendimento também foi sufragado pelo Superior Tribunal 
de Justiça, conforme se verifica dos julgados que trazem as seguintes 
ementas:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO 
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO 
ENTRE O MPF E A FUNAI. DEMARCAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS PELOS ÍNDIOS 
NA REGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. FEDERAÇÃO 
SINDICAL DE PRODUTORES RURAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DO 
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
7/STJ.

1. É assente o entendimento no STJ de que cabe aos sindicatos a representação da ca-
tegoria dentro da sua base territorial e às federações legitimidade apenas subsidiária, na 
ausência do sindicato representativo da categoria, caso em que se lhes garantirá alguma 
forma de proteção associativa.

2. Hipótese em que o tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu inexistir 
legitimidade e interesse da Famasul em recorrer na demanda, tendo em vista já existirem 
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sindicatos afiliados nas localidades abrangidas pelas áreas demarcadas. A revisão desse 
entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Consoante o parecer do Parquet federal, que deu adequada solução ao caso ora posto 
sob o crivo judicial, ‘há de ser reconhecida a ausência de legitimidade da Famasul para 
ingressar na demanda como terceiro prejudicado, uma vez que não se está diante do inte-
resse de uma categoria, mas sim de eventuais direitos individuais de produtores específicos 
atingidos por atos administrativos determinados’ (fl. 1.124, e-STJ).

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1.587.351/MS, rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02.02.2017, DJe 03.03.2017)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
GREVE DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. FEDERAÇÃO SINDICAL. 
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO STJ PARA 
JULGAR A CAUSA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS AO TRF DA 1ª 
REGIÃO. MANUTENÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA UNIÃO. INEXISTÊNCIA. PODER 
GERAL DE CAUTELA. ARTS. 798 E 799 DO CPC. MANUTENÇÃO DA LIMINAR 
ATÉ ULTERIOR MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. A questão envolvendo os limites da competência do Superior Tribunal de Justiça para 
o julgamento de ações originárias em que se discutem questões relacionadas à greve nacional 
de servidores públicos federais se mostra tormentosa, diante da ausência de regramento 
expresso sobre o tema na Constituição da República ou na legislação infraconstitucional.

2. No julgamento do MI 708/DF (rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 
25.10.07), o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação analógica da Lei 7.783/89 
até que seja suprida a omissão legislativa quanto à edição de lei específica para regulamentar 
o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, nos termos do art. 37, VII, 
da Constituição Federal.

3. No referido julgamento, entendeu o Supremo Tribunal Federal, ainda – diante da 
necessidade de se fixarem ‘balizas procedimentais mínimas para a apreciação e o julga-
mento dessas demandas coletivas’ –, pela aplicação analógica dos arts. 2º, I, a, e 6º da Lei 
7.701/88 ‘no que tange à competência para apreciar e julgar eventuais conflitos judiciais 
referentes à greve de servidores públicos’.

4. Tendo em vista que a aplicação analógica da Lei 7.701/88 representa apenas uma 
‘baliza procedimental mínima’, faz-se necessário que sejam levadas em consideração outras 
questões também de ordem procedimental, em especial a regra contida no art. 3º do CPC, 
segundo a qual ‘Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade’.

5. Nos termos da legislação de regência, cabe aos sindicatos a representação da 
categoria dentro da sua base territorial. A legitimidade das federações é subsidiária, ou 
seja, somente representam os interesses da categoria na ausência do respectivo sindicato.

6. Demanda em que todos os servidores representados pela Fenajufe e pelo Sindjus-DF 
encontram-se em base territorial integralmente sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (Estado de Roraima e Distrito Federal, respectivamente).

7. O reconhecimento de que as federações sindicais podem ingressar em juízo em nome dos 
sindicatos que as integram, em defesa de interesses da categoria profissional destes, não autoriza 
que, em sentido contrário, possam ser diretamente responsabilizadas por prejuízos eventual-
mente causados por movimentos grevistas cuja deflagração foi determinada pelos sindicatos, 
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no exercício do direito previsto no art. 4º, caput, da Lei 7.783/89, in verbis: ‘Caberá à entidade 
sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembleia geral que definirá as 
reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação coletiva da prestação de serviços’.

8. Tal entendimento busca assegurar o direito de livre associação sindical, previsto no art. 
8º, caput, da Constituição Federal, assim como as prerrogativas inerentes aos sindicatos, na 
forma do inciso III do mesmo dispositivo constitucional c/c art. 4º, caput, da Lei 7.783/89. 
Da mesma forma, a estrita observância dos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal 
Federal no julgamento do MI 708/DF traduz-se no respeito aos princípios constitucionais 
da isonomia (art. 5º, caput), do juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII), do acesso à justiça e 
da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV), do devido processo legal e 
da razoabilidade (art. 5º, LIV) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII), bem 
como da unicidade sindical (art. 8º, II).

9. Em virtude do poder geral de cautela concedido ao magistrado na forma dos arts. 798 
e 799 do CPC, mesmo após se declarar absolutamente incompetente para julgar o feito, ele 
pode conceder ou manter decisão liminar, como forma de prevenir eventual perecimento 
do direito ou a ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, até que o juízo competente 
se manifeste quanto à manutenção ou à cassação daquele provimento cautelar. Precedentes: 
REsp 1.288.267/ES, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 21.08.12; AgRg 
no REsp 937.652/ES, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28.06.12.

10. Nos termos do art. 20, caput, do CPC, ‘A sentença condenará o vencido a pagar 
ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios’. Dessarte, tendo a 
Primeira Seção se limitado a deliberar pela incompetência do Superior Tribunal de Justiça 
para julgar a presente demanda, em favor do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não 
há falar em sucumbência da União e, por conseguinte, no arbitramento de honorários ad-
vocatícios em favor da Fenajufe.

11. Embargos declaratórios da Fenajufe rejeitados. Embargos da União parcialmente 
acolhidos para, na forma dos arts. 798 e 799 do CPC, determinar a manutenção da liminar 
anteriormente concedida até ulterior deliberação do juízo competente para julgamento do 
presente feito.” (EDcl na Pet 7.933/DF, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, 
julgado em 10.04.2013, DJe 18.04.2013)

“ADMINISTRATIVO. GREVE DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA ELEITORAL. 
FEDERAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA 
DA FENAJUFE PARA RESPONDER APENAS PELA LEGALIDADE DA GREVE DOS 
SERVIDORES LOTADOS NO ESTADO DE RORAIMA. INCOMPETÊNCIA DO SUPE-
RIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECIDIR ORIGINARIAMENTE QUESTÕES 
RELACIONADAS À GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS LOTADOS 
NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DE APENAS UMA REGIÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. 
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO PARA 
QUE DÊ REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção 708/DF, 
rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.07, limitou a competência do Superior Tribunal de 
Justiça para decidir originariamente questões relacionadas à greve de servidores públicos 
(a) de âmbito nacional, (b) que abranjam mais de uma região da Justiça Federal e (c) que 
compreendam mais de uma unidade da federação. Nos demais casos, em se tratando de 
servidores públicos federais, a competência será do respectivo Tribunal Regional Federal.

2. Nos termos da legislação de regência, cabe aos sindicatos a representação da 
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categoria dentro da sua base territorial. A legitimidade das federações é subsidiária, ou 
seja, somente representam os interesses da categoria na ausência do respectivo sindicato.

3. No caso, apenas os servidores da Justiça Eleitoral lotados no Estado de Roraima 
não são representados por sindicato, cabendo à Federação Nacional dos Trabalhadores do 
Judiciário Federal e Ministério Público da União – Fenajufe a legitimidade para responder 
pela legalidade da greve desses servidores.

4. Com a limitação da legitimidade da Fenajufe, remanesce apenas a discussão da legali-
dade da greve dos servidores da Justiça Eleitoral lotados no Distrito Federal (representados 
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União 
no Distrito Federal – Sindjus/DF) e no Estado de Roraima, o que afasta a competência do 
Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da ação.

5. Declarada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da lide 
e determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que dê 
regular prosseguimento ao feito.” (Pet 7.933/DF, rel. Ministro Castro Meira, rel. p/ acórdão 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 11.05.2011, DJe 21.06.2011)

“ADMINISTRATIVO. GREVE DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
FEDERAÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE SUBSIDIÁRIA. ILEGITIMIDADE PAS-
SIVA DA FENAJUFE. INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
PARA DECIDIR ORIGINARIAMENTE QUESTÕES RELACIONADAS À GREVE DE 
SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS LOTADOS APENAS NO DISTRITO FEDERAL. 
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO PARA 
QUE DÊ REGULAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Injunção 708/DF, 
rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25.10.07, limitou a competência do Superior Tribunal de 
Justiça para decidir originariamente questões relacionadas à greve de servidores públicos 
(a) de âmbito nacional, (b) que abranjam mais de uma região da Justiça Federal e (c) que 
compreendam mais de uma unidade da federação. Nos demais casos, em se tratando de 
servidores públicos federais, a competência será do respectivo Tribunal Regional Federal.

2. Nos termos da legislação de regência, cabe aos sindicatos a representação da 
categoria dentro da sua base territorial. A legitimidade das federações é subsidiária, ou 
seja, somente representam os interesses da categoria na ausência do respectivo sindicato.

3. No caso, a parte-autora não comprovou a existência de localidade em que os servidores 
da Justiça do Trabalho não possuam sindicato organizado, pelo que a Federação Nacional 
dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União – Fenajufe não 
possui legitimidade para figurar no polo passivo.

4. Com a exclusão da Fenajufe da lide, remanesce apenas a discussão da legalidade 
da greve dos servidores da Justiça do Trabalho lotados no Distrito Federal, representados 
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no 
Distrito Federal – Sindjus/DF, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça 
para o julgamento da ação.

5. Ação julgada extinta, com relação à Fenajufe, sem resolução do mérito, por ilegitimi-
dade passiva. Declarada a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para o julgamento 
da lide e determinada a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para 
que dê regular prosseguimento ao feito.” (Pet 7.939/DF, rel. Ministro Castro Meira, rel. 
p/ acórdão Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 11.05.2011, DJe 
21.06.2011)
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Uma vez estabelecidos tais parâmetros, tecem-se as considerações 
que se seguem.

Na petição inicial, a autora e apelante assim se manifesta:
“A FETIAESC – FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE 

CARNES, INDÚSTRIAS DA ALIMENTAÇÃO E AFINS DO ESTADO DE SANTA 
CATARINA, entidade sindical de segundo grau, possui legitimidade ativa para demandar 
em juízo a tutela dos interesses dos integrantes da categoria, dentro de sua base territorial, 
que é o Estado de Santa Catarina, nas localidades em que não há sindicato organizado, 
conforme se extrai do § 2º do artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, uma 
vez que a presente ação trata de direitos individuais homogêneos dos substituídos, direitos 
tais que guardam estreita relação com os fins institucionais da demandante.”

Pois bem.
Deflui do que até aqui foi exposto que em tese a autora e apelante 

possui legitimidade ativa ad causam para promover a defesa dos di-
reitos individuais homogêneos e dos direitos coletivos dos integrantes 
da categoria profissional que ela congrega, no que tange às regiões do 
território catarinense eventualmente desprovidas de cobertura sindical.

Por ser subsidiária, essa legitimidade somente se concretizará se for 
comprovado que há regiões do território catarinense carentes de cober-
tura sindical, no que tange às atividades profissionais em assunto.

Portanto, era imperativo que a autora e apelante comprovasse, con-
cretamente, quais são os municípios ou as regiões do território catari-
nense que não estão abrangidos por essa cobertura sindical.

Em outras palavras, por ser subsidiária, a legitimidade em questão 
não pode ser presumida.

No presente caso, todavia, nem na petição inicial (evento 1 dos autos 
da origem), nem na réplica que acostou (evento 21 dos autos da origem), 
nem em suas razões de apelação (evento 39 dos autos da origem), nem 
nos memoriais que juntou (evento 8 destes autos) a autora e apelante 
promoveu a juntada de documentos que, concretamente, fizessem a de-
monstração de sua legitimidade ativa subsidiária para a causa.

Ela teve 4 (quatro) oportunidades para fazê-lo, e não o fez.
Diante disso, ainda que por razões diversas das adotadas na sentença 

recorrida, a apelação não merece prosperar.
Finalmente, a questão atinente ao alegado direito da autora e apelante à 

assistência judiciária gratuita constituiu objeto de agravo de instrumento, 
já julgado por esta Turma (processo nº 5037099-08.2016.4.04.0000/SC, 
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 relator Juiz Federal Roberto Fernandes Junior), cuja ementa tem o seguinte 
teor:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AJG. PES-
SOA JURÍDICA. SEM FINS LUCRATIVOS.

1. O pedido de concessão de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica é possível 
desde que se comprove, de maneira inequívoca, situação de precariedade financeira que 
impossibilite o pagamento das custas judiciais.

2. O Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 481, consagrou o entendimento no 
sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a condição de hipossuficiência para 
a obtenção de AJG, mesmo que se trate de ente sem fins lucrativos.

3. No caso em tela, a precariedade econômica da empresa não restou demonstrada.
4. Agravo de instrumento desprovido.”

Como essa questão não foi abordada na sentença e já foi apreciada em 
sede de agravo de instrumento, não pode ela ser reexaminada, nesta via.

Ante o exposto, voto por conhecer em parte da apelação e, na parte 
conhecida, negar-lhe provimento.

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 
(SEÇÃO) Nº 5018470-49.2017.4.04.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Osni Cardoso Filho

Suscitante: Anderson Laurindo Pedroso
Advogada: Dra. Iara Solange da Silva Schneider

MPF: Ministério Público Federal
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

EMENTA

Processual Civil e Previdenciário. Incidente de resolução de demandas 
repetitivas. Sustentação oral e remessa de autos ao Ministério Público pre-
viamente ao exame de admissibilidade. Ausência de requisito de admissibi-
lidade. Questão de direito de reiteração numericamente irrelevante.
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1. Nos termos do art. 937, § 1º, do art. 982, III, e do art. 984, todos 
do Código Processual Civil (CPC), não cabe sustentação oral das par-
tes, nem remessa dos autos ao Ministério Público, previamente ao juízo 
de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas 
(IRDR).

2. Não se admite o incidente de resolução de demandas repetitivas 
quando não é demonstrada a efetiva repetição de processos que conte-
nham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito.

3. Conquanto o CPC não estabeleça um número mínimo de proces-
sos repetitivos como requisito de admissibilidade, é preciso demonstrar 
a pendência de recursos no Tribunal ou a existência de decisões confli-
tantes sobre a mesma questão de direito, em quantidade significativa, 
que justifique a padronização da matéria.

4. A necessidade de fixar uma tese jurídica com repercussão em pro-
cessos individuais ou coletivos provém da reiteração acentuada do tema 
discutido, que ocasiona decisões diferentes sobre situações idênticas e o 
indesejável efeito de insegurança jurídica e quebra de isonomia. 

5. O número reduzido de decisões divergentes sobre a questão da in-
suficiência (ou suficiência) do curso profissionalizante para possibilitar 
a reabilitação em auxílio-doença revela conflito com alcance limitado a 
poucos indivíduos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
a egrégia 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por una-
nimidade, decidiu indeferir o pedido de sustentação oral e de remessa 
ao Ministério Público Federal e não admitir o incidente de resolução de 
demandas repetitivas, nos termos do relatório, votos e notas de julga-
mento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 22 de agosto de 2018.
Des. Federal Osni Cardoso Filho, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Osni Cardoso Filho: A parte-autora no 
Procedimento Comum do Juizado Especial Federal nº 5003335-
81.2015.4.04.7108/RS suscitou incidente de resolução de demandas 
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repetitivas (IRDR), para que seja decidida questão exclusivamente de 
direito, relativa à insuficiência da realização de curso profissionalizante 
para possibilitar a reabilitação em casos de auxílio-doença.

O suscitante aduz que há repetição de processos sobre a mesma ma-
téria com decisões divergentes, acarretando evidente risco de ofensa 
à isonomia e à segurança jurídica. Sustenta que existem julgados no 
sentido de que o curso profissionalizante é insuficiente para o fim de 
reinserir o segurado no mercado de trabalho, em razão de suas con-
dições pessoais, devendo ser mantido o auxílio-doença até que seja 
encaminhado a uma empresa para exercer a atividade para a qual foi 
reabilitado (STJ, REsp 1.445.075/PR, Ministra Assusete Magalhães, 
DJe 14.04.2015; TRF4, AC 0006116-58.2014.404.9999, Quinta Tur-
ma, relator Roger Raupp Rios, D.E. 03.04.2017). Refere decisão que 
propugna a suficiência do curso profissionalizante para a reabilitação 
profissional, sem averiguar as condições pessoais do segurado para ob-
ter um novo emprego, mesmo diante de um histórico de atividades bra-
çais e pouca escolaridade (TNU, 5003335-81.2015.4.04.7108, relatora 
Gisele Chaves Sampaio Alcântara). Alega que, se o objetivo do Progra-
ma de Reabilitação Profissional é reinserir o trabalhador acidentado ou 
portador de doença no mercado de trabalho, readaptando-o para exercer 
uma função compatível com seu estado de saúde, as condições pesso-
ais, como a baixa escolaridade, o histórico laboral (atividades braçais) e 
o tempo de afastamento do mercado de trabalho, devem ser levadas em 
consideração, já que um simples curso profissionalizante não garante 
um novo emprego. Observa que a matéria de direito não está sendo 
discutida em recurso repetitivo ou em repercussão geral.

Requer a suspensão do processo originário e de outros semelhantes 
e a fixação de tese jurídica no sentido de que a mera informação de re-
abilitação profissional não configura, por si só, o retorno da capacidade 
laborativa.

A Presidência deste Tribunal determinou a redistribuição do inciden-
te à Terceira Seção, para o exame da admissibilidade.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Osni Cardoso Filho:
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Questão de ordem

Na sessão de 25 de julho de 2018, por ocasião do julgamento do 
Processo n° 5020597-23.2018.4.04.0000, a Excelentíssima Presidente 
da 3ª Seção consultou os juízes federais e os desembargadores fede-
rais presentes, preliminarmente, a respeito do cabimento de sustentação 
oral no julgamento da admissibilidade de incidente de resolução de 
demandas repetitivas (IRDR).

Na oportunidade, mesmo a despeito da opinião contrária da própria 
parte interessada (Instituto Nacional do Seguro Social) e do procurador 
regional da República (cf. manifestações na própria sessão), decidiu a 
Seção, por maioria, que, antes da admissibilidade do incidente, deveria 
toda petição com pretensão de sua respectiva instauração ser encami-
nhada previamente ao Ministério Público Federal para parecer e, ainda, 
na sessão, ser possível sustentação oral antes do julgamento.

Em princípio, manifestei-me favoravelmente, mas, logo em seguida, 
após melhor refletir, retifiquei a tempo o voto para rejeitar a possibi-
lidade de haver manifestação prévia do Ministério Público Federal e, 
também, sustentação oral, antes de existir juízo de admissibilidade do 
IRDR.

Por compreender que é necessário discutir melhor o assunto, uma 
vez que tem repercussão direta doravante na dinâmica de todas as de-
mais sessões e, ainda, por modificar o rito de tramitação dos incidentes 
nos próprios gabinetes, apresento, a seguir, por escrito, a fundamenta-
ção de minha orientação.

O art. 937 do Código de Processo Civil, após estabelecer em que 
ações e recursos é admissível sustentação oral (incisos I a IX), reser-
vou a seu parágrafo primeiro a disciplina específica no incidente de 
resolução de demandas repetitivas: “A sustentação oral no incidente de 
resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no 
que couber”.

O art. 984 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê efetiva-
mente a sustentação oral no IRDR, mas, é preciso destacar, na data em 
que ocorrer o julgamento, quando então, após o relator expor o objeto 
do incidente, poderão “o autor e o réu do processo originário e o Mi-
nistério Público, pelo prazo de 30 (trinta) minutos”, sustentar, sucessi-
vamente, suas razões (inciso II, alínea a). Também, na mesma data do 
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julgamento, poderão sustentar suas razões “os demais interessados, no 
prazo de 30 (trinta) minutos, divididos entre todos, sendo exigida ins-
crição com 2 (dois) dias de antecedência” (inciso II, alínea b).

Previamente ao exercício do juízo de admissibilidade, a legislação 
processual não autoriza sustentação oral, tampouco remessa dos autos 
ao Ministério Público, nos expressos termos do art. 981 do Código de 
Processo Civil: “Após a distribuição, o órgão colegiado competente 
para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, con-
siderando a presença dos pressupostos do art. 976”.

A razão lógica para tanto está no simples fato de que somente após 
a admissão do incidente, de competência privativa do órgão colegiado 
competente, é que incidente haverá.

A partir daí, sim, o Ministério Público será intimado para se manifes-
tar no prazo de 15 (quinze) dias (art. 982, III, do Código de Processo Ci-
vil) e as partes e os demais interessados serão ouvidos (art. 983, caput, 
do Código de Processo Civil).

O Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(RITRF4), por sua vez, também não oferece espaço para sustentação 
oral antes do juízo de admissibilidade de IRDR.

O art. 171 do RITRF4 estabelece inicialmente os casos em que não 
haverá sustentação oral, do que se poderia concluir, com autorização 
dada pelo art. 937, IX, do CPC, que a mesma sustentação oral seria 
possível em todas as demais oportunidades.

Por duas razões, entretanto, o raciocínio não se sustenta: primeiro, 
porque o RITRF4 contempla somente o julgamento de incidentes e re-
cursos, mas não a sua admissibilidade; segundo, porque é o próprio 
regimento que estabelece, no dispositivo seguinte (art. 172, § 7º), que 
“A sustentação oral no Incidente de Resolução de Demandas Repetiti-
vas observará o disposto no artigo 984 do CPC”, ou seja, faz expressa 
remissão à fase de julgamento do IRDR.

A legislação processual, portanto, reserva exclusivamente ao cole-
giado o pronunciamento isolado sobre a admissibilidade do incidente 
de demandas repetitivas e, depois, oferece ocasião, mais de uma aliás, 
para que partes, interessados e Ministério Público se manifestem, na 
fase de instrução do incidente e antes mesmo do julgamento, em sus-
tentação oral.
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Suscito, assim, questão de ordem, para que o colegiado delibe-
re, com base no que se decidiu, por consulta, no Processo 5020597-
23.2018.4.04.0000, se a 3ª Seção deve admitir a remessa dos autos de 
IRDR e sustentação oral (partes, Ministério Público e interessados) an-
tes de exercer o juízo de admissibilidade, ou seja, à margem do que 
expressamente estabelecem os arts. 981 e 984 do Código de Processo 
Civil e o art. 172, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região.

Com os fundamentos acima deduzidos, uma vez conhecida a ques-
tão de ordem, voto no sentido de indeferir a remessa dos autos ao Mi-
nistério Público Federal e a possibilidade de qualquer sustentação oral 
previamente ao exercício do juízo de admissibilidade de IRDR pela 3ª 
Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Admissibilidade do IRDR

A admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas 
(IRDR) pressupõe a ocorrência de três requisitos, conforme dispõe o art. 
976 do Código de Processo Civil: (1) efetiva repetição de processos que 
contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito 
(inciso I), (2) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (inciso II) 
e (3) ausência de afetação de recurso, pelos tribunais superiores, para de-
finição de tese sobre a mesma questão de direito repetitiva (parágrafo 4º).

Embora o Código de Processo Civil não estabeleça um número mí-
nimo de processos repetitivos como requisito de admissibilidade de 
IRDR, é preciso demonstrar a pendência de recursos no Tribunal ou a 
existência de decisões conflitantes sobre a mesma questão de direito, 
em quantidade significativa, que justifique a padronização da matéria. A 
instauração precipitada de incidente, antes que se formem linhas juris-
prudenciais relevantes, desvirtua a finalidade do IRDR de concentrar a 
formação ou a superação de precedentes judiciais em casos repetitivos. 
A propósito, é valiosa a lição de Bruno Dantas (WAMBIER, Teresa 
Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, 
Bruno. Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.181-2.184):

“Não é qualquer multiplicação de processos que abre ensejo à instauração do IRDR, 
mas apenas aquela que ofereça risco efetivo de prolação e coexistência de decisões judiciais 
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conflitantes, o que ofende a isonomia e a segurança jurídica. A isonomia é ofendida quando 
a mesma situação fática, em um dado momento histórico, é decidida de forma discrepante. 
Essa violação, que já seria indesejável em qualquer outra circunstância, mostra-se qualificada 
quando o Poder Judiciário vacila na aplicação da lei diante de casos idênticos repetitivos. 
Isso porque a multiplicidade de casos realça a incoerência do Poder Judiciário, que é uno, 
embora composto por milhares de juízes. (...) Quando, em decorrência da própria estrutura 
homogeneizante da relação jurídica, a individualidade dos litígios cede à massificação, o 
respeito à igualdade passa de recomendável para imperativo, sob pena de abalo na credi-
bilidade do próprio Poder Judiciário e de estímulo à litigiosidade e à recorribilidade. A 
concretização da isonomia no processo de realização do direito no caso concreto importa 
em assumir como verdadeiro que a mesma regra jurídica, incidente sobre suportes fáticos 
suficientemente idênticos, no mesmo momento histórico, deve ensejar a produção dos 
mesmos efeitos jurídicos.

(...)
Portanto, deve-se provar, simultaneamente, que há postulações múltiplas, o que se 

demonstra com cópias de peças processuais relevantes dos diversos processos idênticos 
ou certidões de inteiro teor, e que há respostas discrepantes oferecidas pelo Judiciário, 
mediante juntada de cópias de decisões conflitantes, sejam elas decisões interlocutórias, 
sejam sentenças ou acórdãos.”

As decisões em confronto indicadas pela parte suscitante, a propó-
sito, resgatadas de algum tempo passado, não evidenciam significativa 
reiteração de processos contendo controvérsia sobre a mesma questão 
de direito. A necessidade de fixar uma tese jurídica com repercussão em 
processos individuais ou coletivos provém da propagação do tema dis-
cutido, que ocasione decisões diferentes a respeito de situações idênti-
cas e o indesejável efeito de insegurança jurídica e quebra de isonomia.

O número reduzido de decisões divergentes sobre a questão perti-
nente à insuficiência (ou suficiência) de curso profissionalizante como 
meio de possibilitar a reabilitação em auxílio-doença, ao contrário, as-
sinala a existência de matéria controversa restrita a casos limitados, se 
relativamente comparados a processos que efetivamente contêm ques-
tão importante e disseminada.

Não é propósito do instituto processual do IRDR eliminar por com-
pleto a coexistência de decisões divergentes nos tribunais, mediante a 
proliferação de teses jurídicas sem distinção de assunto. Somente quan-
do houver ameaça à isonomia e à segurança jurídica poderão processos 
de fato muito repetidos sobre a mesma matéria ser objeto de solução 
que vincule a todos indistintamente.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:
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“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE 
DEMANDAS REPETITIVAS. INADMISSÃO. 1. São requisitos de admissibilidade do 
IRDR: (i) existência de causa pendente sobre o tema; (ii) efetiva repetição de processos; 
(iii) tratar-se de questão unicamente de direito; (iv) risco de ofensa à isonomia e à segurança 
jurídica; e, finalmente, (v) ausência de afetação dessa questão no âmbito da competência 
dos tribunais superiores (art. 976/NCPC). 2. A mera amostragem de precedentes sobre a 
questão suscitada é insuficiente para atender o requisito da multiplicidade de processos, 
estabelecido pelo art. 976, I, do NCPC, pois cabe ao suscitante demonstrar a dissidência 
jurisprudencial em proporções relevantes que justifique a uniformização jurisprudencial 
pretendida. 3. IRDR não admitido.” (TRF4 5012788-79.2018.4.04.0000, Terceira Seção, 
relator João Batista Pinto Silveira, juntado aos autos em 03.07.2018)

Em face do que foi dito, voto no sentido de não admitir o incidente 
de resolução de demandas repetitivas.

AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO 
DE TUTELA Nº 5052170-16.2017.4.04.0000/RS

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

Agravante: Carlos Eduardo Wolski & Cia. Ltda. – ME
Advogado: Dr. Carlos Eduardo Wolski

Agravada: Fundação Universidade Federal do Pampa – Unipampa
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Civil. Agravo em suspensão de execução de liminar. 
Mandado de segurança – contrato de prestação de serviços celebra-
do com universidade – retenção de valores devidos ao prestador de 
serviços – não comprovação da regularidade fiscal no momento da 
formação da nota fiscal. Liminar deferida – existência de crédito do 
prestador de serviços com a universidade – compensação. Suspensão 
de liminar deferida – insuficiente combate aos fundamentos decisórios.
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1. A observância ou não às normas de um contrato celebrado entre 
autarquia federal e empresa privada é questionamento que realiza per 
se hipótese de “manifesto interesse público”. É do interesse social que 
o gasto de recursos públicos ocorra apenas quando haja causa legítima 
a tanto, e o eventual descumprimento de regras do contrato infirma a 
legitimidade da empresa faltosa à auferição da verba pública.

Também, o prejuízo à ordem, à saúde e à economia públicas é ima-
nente na espécie, porque a decisão combatida – ausente cognição exau-
riente à verificação da higidez da conduta perpetrada pela autarquia 
federal, com observância aos princípios do contraditório e da ampla 
defesa – alija a presunção iuris tantum de legalidade/legitimidade do 
ato administrativo e proporciona a liberação de recursos públicos cuja 
repetição, caso devida, não se afigura indene.

2. À vista da cognição política própria deste incidente (SEL), verifi-
ca-se a conjugação dos pressupostos legais ao deferimento do pedido.

3. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do relató-
rio, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 26 de abril de 2018.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Presidente.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Trata-se de agravo interposto por Carlos Eduardo Wolski & Cia. Ltda. 
– ME em face de decisão desta Presidência (evento 2) que deferiu o 
pedido formulado em incidente de SEL e suspendeu os efeitos da me-
dida liminar que, em sede de mandado de segurança, determinou “à 
autoridade impetrada que se abstenha de suspender a fase de liquidação 
e consequentemente o pagamento pela existência de débitos da impe-
trante ou de inscrição no Sicaf, afastando definitivamente a retenção 
dos pagamentos já efetivada”.
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As razões recursais, em síntese, afirmam a inexistência dos requisi-
tos legais ao deferimento do pedido de suspensão de liminar. Asseve-
ram que, “na época (impetrado MANDADO – 06.11.16), a Unipampa, 
desde a fatura de agosto de 2016, não pagou a totalidade da devida 
prestação, pois restou saldo a pagar, mesmo tendo cumprido todas as 
exigências documentais, os respectivos fornecimentos e o recolhimento 
das GRUs, e não noticiou os motivos do saldo faltante, só vindo mês 
mais tarde a ser derivado de glosa, mas sem qualquer ato administrativo 
de defesa ou notificação a respeito”; que a “inadimplência da Unipampa 
gerou inúmeras consequências irreversíveis perante fornecedores, fun-
cionários e justamente compromissos tributários, afetando diretamente 
a administração da empresa, que está amargando juros altíssimos em 
compromissos firmados com instituições financeiras, porque os com-
promissos agendados não foram cumpridos pela deficiência financeira 
causada pela INADIMPLÊNCIA DA UNIPAMPA”; que a “empresa, 
na época do MS, em DEZ/2016, bem como atualmente, possui créditos 
a receber, e não débitos perante a Unipampa, para que neste momento, 
praticamente 01 (um) ano após a própria decisão LIMINAR DEFERI-
DA e a intimação para cumpri-la, AGORA venha requerer suspensão 
da LIMINAR argumentando que a sentença foi EXTRA PETITA”; que, 
na “LIMINAR pleiteada no MS contra o ato ilegal cometido pelo reitor 
da Unipampa de reter pagamentos em favor da impetrante, foi reque-
rido deferimento para determinar que a autoridade SE ABSTENHA de 
suspender a fase de liquidação e/ou reter PAGAMENTOS referentes a 
prestação de serviços – fornecimento de refeições – já executados e afe-
ridos, em especial pagamento referente à fatura do mês de SETEMBRO 
de 2016, conforme NF sob nº 012.955.503, emitida em 20.10.2016, no 
valor de R$ 75.415,20 (setenta e cinco mil, quatrocentos e quinze reais 
e vinte centavos), e dos meses subsequentes, independentemente de re-
gularização no Sicaf ou débitos, sob pena de aplicação de multa”; que 
a liminar foi deferida para que “a autoridade dê plena continuidade às 
fases (liquidação e pagamento), determinando que sejam liquidadas e 
pagas todas as refeições fornecidas devidamente chanceladas pelo FIS-
CAL DE CONTRATO independentemente de regularização no Sicaf, 
bem como dos meses subsequentes”; que, “desde o dia 27.03.2017, a 
relação entre as partes está: de um lado, a empresa fornecendo as refei-
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ções diariamente, executando o contrato na íntegra e fielmente, cum-
prindo rigorosamente as cláusulas contratuais, e, do outro, a instituição 
Unipampa, que vem pagando pelos fornecimentos, porém, a demora no 
procedimento de liquidação das notas fiscais perante o Siafi vem acar-
retando significativos atrasos nos pagamentos, como veremos a seguir; 
a universidade nunca cumpriu a liminar”. Alegam que “o pedido de sus-
pensão dos efeitos da liminar proferido pelos respeitáveis procuradores 
equivocadamente trouxe dados e/ou situação que há muito tempo foram 
superados, pois, mesmo que APELAÇÃO interposta pelo poder público 
reforme a sentença em sede de remessa oficial, os valores já repassados 
e pagos para a empresa não precisarão ser recuperados, uma vez que 
NÃO existem dívidas por parte da empresa, mas, ao contrário, a execu-
ção do contrato mensalmente, angariando créditos diários, são passíveis 
de cumprir qualquer compromisso mensal, bastando a administração 
utilizar o instituto da GLOSA para realizar o devido desconto”.

Intimada para contrarrazões, a universidade repisou os argumentos 
lançados na petição do incidente.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: A 
r. decisão agravada literaliza:

“(...)
Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela FUNDAÇÃO UNIVERSI-

DADE FEDERAL DO PAMPA – Unipampa em face de decisão do mm. juízo da 1ª Vara 
Federal de Bagé/RS que, em sede de mandado de segurança, deferiu medida liminar para 
determinar ‘à autoridade impetrada que se abstenha de suspender a fase de liquidação e 
consequentemente o pagamento pela existência de débitos da impetrante ou de inscrição 
no Sicaf, afastando definitivamente a retenção dos pagamentos já efetivada’.

Anota que a medida liminar foi ratificada por ocasião da sentença concessiva da se-
gurança.

Em síntese, a Unipampa afirma a conjugação dos pressupostos legais à acolhida do pleito.
Noticia que a impetrante, ‘a despeito de ter realizado a prestação de serviços contrata-

da, deixou de ter repassado a si o valor da mencionada competência, visto ter falhado em 
comprovar sua regularidade fiscal, no momento da liquidação e da formação da nota fiscal 
(de nº 012.955.503), visto restar com débitos inscritos no Sicaf’; também, assevera que 
o não repasse dos valores fincou-se na ‘existência de várias dívidas da empresa para com 
a Unipampa, também no bojo do quanto contratado, relativas ao fornecimento de água e 
energia elétrica e à cessão do espaço relativo ao restaurante universitário (aluguel), as quais, 
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por si sós, e em conformidade com o contrato e os termos aditivos assinados, acarretariam 
o não repasse de valores’.

Alega a existência de vício na decisão hostilizada, porquanto produz julgamento extra 
petita, na medida em que, ‘ainda que os pedidos vertidos à exordial, bem como a funda-
mentação da peça inaugural, tenham se atido à suposta ilegalidade da retenção de valores, 
pela Unipampa, relativos ao mês de setembro de 2016, em função da não comprovação de 
regularidade fiscal, pela existência de inscrição no Sicaf, questão que foi, inclusive, bem 
delimitada, verifica-se que a sentença de primeiro grau acabou por conceder a ordem com 
relação, também, a quaisquer outros débitos da impetrante’.

Alega que a decisão combatida, ‘caso não seja suspensa, acarretará a imediata liberação 
dos valores referentes à fatura objeto do feito, mesmo que existentes débitos e pendências 
não atinentes à inscrição da parte impetrante no Sicaf’; que o cumprimento da decisão 
‘ocasionará claro prejuízo à administração pública, visto que esgotará, em suma, o objeto 
da lide, significando o pagamento integral, de imediato, dos valores discutidos, a empresa 
devedora da administração, e a despeito de expressa disposição legal e contratual’.

Assevera a existência de ‘claro risco de irreversibilidade do provimento, visto que, 
caso provida a apelação interposta pelo poder público ou reformada a sentença em sede de 
remessa oficial, dificilmente os valores repassados serão recuperados, em clara dilapidação 
temerária do patrimônio público’.

DECIDO
Inicialmente, cumpre anotar que a pretensão deduzida pelo Hospital Nossa Senhora da 

Conceição S.A. é regulada pela Lei nº 8.437/92, que, em seu art. 4º, dispõe:
‘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.’

O instituto da suspensão de liminar não consubstancia sucedâneo recursal. Nesse sentido 
é a iterativa jurisprudência dos tribunais superiores, que assevera:

‘(...) 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)

À acolhida da suspensão demandada, incumbe verificar se o cumprimento da deci-
são guerreada – independentemente do seu acerto ou desacerto jurídico – produz em 
face do interesse público e tem aptidão para lesar a ordem, a saúde, a segurança e a 
economia públicas. A excepcionalidade da medida, pois, não prescinde da conjugação 
de todos esses pressupostos legais; e, rigorosamente, tal conjugação não se me afigura 
presente na espécie.

In casu, à análise da equação subjacente ao pedido deduzido neste incidente, verifico a 
conjugação dos pressupostos necessários à acolhida do pleito.

Com efeito, a observância ou não às normas de um contrato celebrado entre autarquia 
federal e empresa privada é questionamento que realiza per se hipótese de ‘manifesto inte-
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resse público’. É do interesse social que o gasto de recursos públicos ocorra apenas quando 
haja causa legítima a tanto, e o eventual descumprimento de regras do contrato infirma a 
legitimidade da empresa faltosa à auferição da verba pública.

Também, o prejuízo à ordem, à saúde e à economia públicas é imanente na espécie, 
porque a decisão combatida – ausente cognição exauriente à verificação da higidez da 
conduta perpetrada pela autarquia federal, com observância aos princípios do contraditó-
rio e da ampla defesa – alija a presunção iuris tantum de legalidade/legitimidade do ato 
administrativo e proporciona a liberação de recursos públicos cuja repetição, caso devida, 
não se afigura indene.

Nessa equação, à vista da cognição política própria deste incidente (SEL), verifico a 
conjugação dos pressupostos legais ao deferimento do pedido.

Ante o exposto, defiro o pedido e determino a suspensão dos efeitos da medida liminar 
deferida pelo mm. juízo da 1ª Vara Federal de Bagé/RS.

Comunique-se por via expedita ao mm. juízo da 1ª Vara Federal de Bagé/RS.
(...)”

Aos mesmos fundamentos acima transcritos faço remissão, toman-
do-os por integrados neste voto, certo de que as razões recursais não 
infirmam a fundamentação adotada pela decisão agravada.

Neste incidente, de natureza eminentemente política, cabe analisar 
se a concretização da compensação antes de exaurida a quadra cogni-
tiva é questão que afeta o interesse público e ostenta potencialidade de 
prejuízo à ordem, à saúde e à economia públicas. E, nesse mister, veri-
fico que a questão em liça realiza todos os requisitos ao deferimento do 
pedido deduzido nesta SEL, razão pela qual a manutenção da decisão 
agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É o voto.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Pedi vista dos 
autos para melhor exame do pedido de suspensão de decisão judicial 
e, com a vênia do ilustre relator, penso não se tratar de hipótese que 
se amolda à natureza deste instituto por não preencher o requisito da 
ocorrência de perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à 
economia públicas, não se verificando gravidade da lesão cuja projeção 
seja capaz de ensejar a necessidade da suspensão, pelas razões que pas-
sarei a expor.
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1 – Breve síntese dos fatos

A questão já foi devidamente relatada no evento 23. Trata-se de agra-
vo interposto por Carlos Eduardo Wolski & Cia. Ltda. – ME em face 
de decisão desta Presidência (evento 2) que deferiu o pedido formulado 
em incidente de suspensão de liminar e suspendeu os efeitos da medi-
da liminar que, em mandado de segurança, determinou “à autoridade 
impetrada que se abstenha de suspender a fase de liquidação e conse-
quentemente o pagamento pela existência de débitos da impetrante ou 
de inscrição no Sicaf, afastando definitivamente a retenção dos paga-
mentos já efetivada”.

A decisão agravada tem o seguinte teor:
“(...)
Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela FUNDAÇÃO UNIVERSI-

DADE FEDERAL DO PAMPA – Unipampa em face de decisão do mm. juízo da 1ª Vara 
Federal de Bagé/RS que, em sede de mandado de segurança, deferiu medida liminar para 
determinar ‘à autoridade impetrada que se abstenha de suspender a fase de liquidação e 
consequentemente o pagamento pela existência de débitos da impetrante ou de inscrição 
no Sicaf, afastando definitivamente a retenção dos pagamentos já efetivada’.

Anota que a medida liminar foi ratificada por ocasião da sentença concessiva da se-
gurança.

Em síntese, a Unipampa afirma a conjugação dos pressupostos legais à acolhida do pleito.
Noticia que a impetrante, ‘a despeito de ter realizado a prestação de serviços contrata-

da, deixou de ter repassado a si o valor da mencionada competência, visto ter falhado em 
comprovar sua regularidade fiscal, no momento da liquidação e da formação da nota fiscal 
(de nº 012.955.503), visto restar com débitos inscritos no Sicaf’; também, assevera que 
o não repasse dos valores fincou-se na ‘existência de várias dívidas da empresa para com 
a Unipampa, também no bojo do quanto contratado, relativas ao fornecimento de água e 
energia elétrica e à cessão do espaço relativo ao restaurante universitário (aluguel), as quais, 
por si sós, e em conformidade com o contrato e os termos aditivos assinados, acarretariam 
o não repasse de valores’.

Alega a existência de vício na decisão hostilizada, porquanto produz julgamento extra 
petita, na medida em que, ‘ainda que os pedidos vertidos à exordial, bem como a funda-
mentação da peça inaugural, tenham se atido à suposta ilegalidade da retenção de valores, 
pela Unipampa, relativos ao mês de setembro de 2016, em função da não comprovação de 
regularidade fiscal, pela existência de inscrição no Sicaf, questão que foi, inclusive, bem 
delimitada, verifica-se que a sentença de primeiro grau acabou por conceder a ordem com 
relação, também, a quaisquer outros débitos da impetrante’.

Alega que a decisão combatida, ‘caso não seja suspensa, acarretará a imediata liberação 
dos valores referentes à fatura objeto do feito, mesmo que existentes débitos e pendências 
não atinentes à inscrição da parte impetrante no Sicaf’; que o cumprimento da decisão 
‘ocasionará claro prejuízo à administração pública, visto que esgotará, em suma, o objeto 
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da lide, significando o pagamento integral, de imediato, dos valores discutidos, a empresa 
devedora da administração, e a despeito de expressa disposição legal e contratual’.

Assevera a existência de ‘claro risco de irreversibilidade do provimento, visto que, 
caso provida a apelação interposta pelo poder público ou reformada a sentença em sede de 
remessa oficial, dificilmente os valores repassados serão recuperados, em clara dilapidação 
temerária do patrimônio público’.

DECIDO
Inicialmente, cumpre anotar que a pretensão deduzida pelo Hospital Nossa Senhora da 

Conceição S.A. é regulada pela Lei nº 8.437/92, que, em seu art. 4º, dispõe:
‘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.’

O instituto da suspensão de liminar não consubstancia sucedâneo recursal. Nesse sentido 
é a iterativa jurisprudência dos tribunais superiores, que assevera:

‘(...) 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)

À acolhida da suspensão demandada, incumbe verificar se o cumprimento da decisão 
guerreada – independentemente do seu acerto ou desacerto jurídico – produz em face do 
interesse público e tem aptidão para lesar a ordem, a saúde, a segurança e a economia 
públicas. A excepcionalidade da medida, pois, não prescinde da conjugação de todos esses 
pressupostos legais; e, rigorosamente, tal conjugação não se me afigura presente na espécie.

In casu, à análise da equação subjacente ao pedido deduzido neste incidente, verifico a 
conjugação dos pressupostos necessários à acolhida do pleito.

Com efeito, a observância ou não às normas de um contrato celebrado entre autarquia 
federal e empresa privada é questionamento que realiza per se hipótese de ‘manifesto inte-
resse público’. É do interesse social que o gasto de recursos públicos ocorra apenas quando 
haja causa legítima a tanto, e o eventual descumprimento de regras do contrato infirma a 
legitimidade da empresa faltosa à auferição da verba pública.

Também, o prejuízo à ordem, à saúde e à economia públicas é imanente na espécie, 
porque a decisão combatida – ausente cognição exauriente à verificação da higidez da 
conduta perpetrada pela autarquia federal, com observância aos princípios do contraditó-
rio e da ampla defesa – alija a presunção iuris tantum de legalidade/legitimidade do ato 
administrativo e proporciona a liberação de recursos públicos cuja repetição, caso devida, 
não se afigura indene.

Nessa equação, à vista da cognição política própria deste incidente (SEL), verifico a 
conjugação dos pressupostos legais ao deferimento do pedido.

Ante o exposto, defiro o pedido e determino a suspensão dos efeitos da medida liminar 
deferida pelo mm. juízo da 1ª Vara Federal de Bagé/RS.

Comunique-se por via expedita ao mm. juízo da 1ª Vara Federal de Bagé/RS.
(...)”
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2 – Breves ponderações antes de adentrar no mérito do  
pedido de suspensão

Não é demais ponderar que a suspensão de liminar, embora hoje não 
se questione, ao menos jurisprudencialmente, acerca de sua constitucio-
nalidade, é instrumento que não se alinha às inovações no regramento 
processual tendentes à efetividade do processo e acarreta um inegável 
retardamento na prestação jurisdicional, em que pese arrimado no prin-
cípio da supremacia do interesse público sobre o privado, o que justi-
ficaria sua existência, porém não sua banalização sem a observância 
rigorosa dos requisitos ensejadores da medida, devendo-se ter cuida-
do ao se deferir a suspensão quando não demonstrada efetivamente a 
presença de grave lesão, e não qualquer lesão, incumbindo ao ente re-
querente promover a demonstração de tal requisito já na inicial, o que, 
salvo melhor juízo, não ocorreu no caso concreto.

Precedentemente a qualquer aprofundamento no mérito do pedido 
de suspensão, cabe ressaltar que tal pedido não se presta à revisão do 
mérito da decisão atacada, e, portanto, não seriam as razões que se pres-
tariam à revisão do mérito da ação em apelação ou recursos especial e 
extraordinário que justificariam a concessão da suspensão.

Segundo Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de 
Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 498):

“Independentemente de se lhe atribuir natureza administrativa, política ou judicial, 
não restam dúvidas de que o pedido de suspensão constitui incidente processual, com a 
finalidade de contracautela, voltado a subtrair da decisão sua eficácia. No seu âmbito não 
se examina o mérito da controvérsia principal, quilatando-se, apenas, a ocorrência de lesão 
a interesses públicos relevantes.”

Do que se percebe da inicial, a causa de pedir vem lastreada quase 
que exclusivamente no mérito da ação mandamental, que nos traz, 
em síntese, argumentos relativos ao descumprimento dos termos do 
contrato de prestação de serviços, em grande parte transcrito, inclu-
sive as cláusulas tidas como violadas, pela existência de inscrição 
da empresa no Sicaf e pendências de outros débitos da impetrante, 
além de defeitos na sentença que acarretariam sua nulidade no ponto 
em que extrapolou os limites do pedido contido no writ e, ainda, no 
fato de que o cumprimento da ordem acarretaria a perda de objeto 
do mandado.
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Logo, o que ataca é apenas o mérito da ação e defeitos recorríveis no 
próprio bojo da ação mandamental e que não se prestam à demonstra-
ção dos requisitos autorizadores da suspensão de decisão judicial, não 
se podendo afirmar grave lesão à ordem pública, albergados exclusiva-
mente nos mesmos fundamentos para solucionar o mérito do mandado 
de segurança.

Pontuada a causa de pedir, que denomina na inicial como “Da sínte-
se do feito”, apenas em seu penúltimo parágrafo faz referência ao que 
poderia, em tese, ensejar a análise, como mérito do pedido de suspen-
são, caracterizando o risco de grave lesão à ordem pública.

3 – Mérito do pedido de suspensão

O argumento ao final agregado diz respeito ao fato de a empresa ser 
devedora da administração, o que nos levaria à obrigatória conclusão 
acerca da irreversibilidade da decisão, sem demonstrar a incapacidade 
financeira do contratante, caso adimplidos os repasses pela prestação 
de serviços.

Confira-se a literalidade do argumento invocado para a concessão da 
suspensão, além daquele relativo ao próprio mérito da ação mandamen-
tal, e na sequência renovado no capítulo “Dos requisitos do presente 
pedido”:

“Da síntese do feito (...)
Não bastasse, e justamente pela qualidade da empresa impetrante de devedora do poder 

público, resta demonstrado o claro risco de irreversibilidade do provimento, visto que, caso 
provida a apelação interposta pelo poder público ou reformada a sentença em remessa ofi-
cial, dificilmente os valores repassados serão recuperados, em clara dilapidação temerária 
do patrimônio público.

(...)
Dos requisitos do presente pedido (...)
O risco de pagamento de parcela que dificilmente seria alcançada de volta aos cofres 

públicos em caso de reforma da decisão configura-se como clara e grave lesão à economia 
pública.

Ainda, a possibilidade de ver-se corroborado pelo Poder Judiciário o dever de repasse 
de valores a empresa contratada pelo poder público, mesmo diante do descumprimento de 
grande parte dos deveres e das cláusulas relativas às obrigações do contratado, abrindo-se 
margem a ainda maiores descumprimentos no serviço de fornecimento de refeições de 
restaurante universitário, importa óbvio risco de grave lesão à ordem pública e à segurança 
jurídica.”
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Ora, a simples alegação, por si só, de ser devedor do poder público 
não é o suficiente para justificar a alegação de incapacidade financeira 
para restituir valores atinentes a eventual reversão da decisão em sede 
recursal, até mesmo porque se sabe que grandes grupos e corporações 
que nada têm de insolventes ou deficitários são os grandes devedores do 
poder público. Dessa forma, o argumento, utilizado de forma genérica, 
de maneira alguma demonstra ou fundamenta a inviabilidade de resti-
tuição caso sejam pagos os valores pelos serviços prestados, inclusive 
tendo em conta o montante de repasses almejados pelo fornecimento 
de refeições no restaurante universitário, que não podem ser reputa-
dos como desestabilizadores da ordem ou da economia públicas. Daí 
se concluir não terem restado demonstrados, já com a inicial, os fatos 
alegados, em face dos requisitos autorizadores da excepcional autoriza-
ção de suspensão.

Para reforçar as conclusões que se impõem, trago trecho de AgRg na 
SS 1.204/PB, Corte Especial, STJ, j. 25.10.2004, DJ 06.12.2004, relator 
Min. Edson Vidigal:

“(...) a suspensão de liminar, diferentemente do sistema recursal (que objetiva o acerta-
mento da controvérsia), tem natureza jurídica de contracautela, cujo exercício depende da 
constatação da presença de risco de grave lesão a pelo menos um dos bens tutelados pela 
Lei 4.348-64, art. 4º, e de sua efetiva demonstração, não bastando a simples declaração de 
que da decisão impugnada resultarão comprometidos valores.” (referência extraída da obra 
de Caio Cesar Rocha, Pedido de suspensão de decisões contra o poder público)

Do que se percebe da inicial do pedido de suspensão, não há um 
argumento capaz de justificar esta excepcional medida de cunho “con-
trarreformista” reservada justamente para as hipóteses em que resta ca-
balmente demonstrada a gravidade que se imporia à ordem pública e 
econômica.

Valho-me aqui também da lição de Caio Cesar Rocha na obra Pedido 
de suspensão de decisões contra o poder público. São Paulo: Saraiva, 
2012:

“O uso disseminado e irrestrito por parte do poder público, que busca, muitas vezes, 
proteger interesses públicos secundários, quando não dizer interesses privados, também 
ocasiona prejuízos à efetividade processual.

Esses problemas colaboram para desvirtuar o intuito fundamental do instituto do pedido 
de suspensão, que tinha por objetivo a proteção do interesse público primário e, para defen-
dê-lo, sua existência no ordenamento jurídico seria justificável e constitucional.
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(...)
Por isso, entendemos que a saída mais próxima e simples deve ser feita pela jurisprudên-

cia, no dia a dia forense, em que são analisados os pedidos de suspensão pelos presidentes 
dos tribunais. Por meio da observância dos princípios gerais do processo, prestigiando-os 
sempre que possível, é que se alcançará a aplicação justa e correta deste incidente de pedido 
de suspensão.”

Acrescento ainda a necessidade de observância, quando viável, dos 
princípios gerais do processo, reservando-se o instituto da suspensão 
àqueles casos de real gravidade, para que não se abarrote o Judiciário 
com pedidos que denotam mais cunho meramente recursal do que de 
proteção à ordem econômica.

4 – Possibilidade de adentrar no mérito da ação,  
ainda que de passagem

Cabe referir passagem do livro de RODRIGUES, Marcelo Abelha. 
Suspensão de segurança: sustação da eficácia de decisão judicial pro-
ferida contra o poder público. 4. ed. São Paulo: Saraiva. p. 166, no que 
interessa à necessidade de injuridicidade no direito assegurado:

“Em sentido contrário ao preconizado neste texto, posiciona-se Cássio Scarpinella 
Bueno, que, mesmo enfatizando ser corrente minoritária na doutrina, argutamente diz que 
a grave lesão que justifica o pedido de suspensão ‘só tem sentido se a decisão concessiva 
da liminar ou da sentença for injurídica’.”

Segundo se extrai ainda de passagem do já citado livro de Caio Ce-
sar Rocha, ao fazer referência a matérias já pacificadas, admitindo que 
resta, mesmo que de forma breve, aberta a possibilidade de se enxergar 
o desfecho quanto ao mérito da ação que gerou o incidente:

“(...) ainda que de passagem e sem maior profundidade, a questão de fundo e de direito 
sobre a qual se fundamenta a decisão que a fazenda pública por meio do incidente pretende 
suspender. De forma que não haverá espaço para o pedido de suspensão se referida decisão 
consoar com o entendimento jurisprudencial já pacífico e manifesto do STJ ou do STF. 
Cortes nas quais, ao cabo e ao fim, serão julgadas definitivamente as questões.”

No caso concreto, também não aproveita ao requerente esse indicati-
vo, mesmo que, “de passagem”, se faça tal exame quanto ao acolhimen-
to recursal, como se verá da jurisprudência do STJ colacionada.

É bom ressaltar, de qualquer forma, que ao início da explanação o 
autor pontua que são duas as dignas funções atribuídas ao presidente 
ao analisar o pedido de suspensão: “(...) em primeiro, verificar se no 
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caso dado há presente e devidamente demonstrado o risco qualificado 
de lesão aos valores protegidos pela lei”. Logo, o duplo exame, nessas 
hipóteses, não deve ser feito sem a conjugação de um e outro requisitos 
do pedido de efeito suspensivo, e, do que fundamentei do primeiro, tal 
risco qualificado não está presente.

Confiram-se precedentes do STJ quanto à questão de fundo da ação 
mandamental:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULARIDADE 
FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE.

1 a 2. Omissis.
3. Deveras, não constando do rol do art. 87 da Lei 8.666/93 a retenção do pagamento 

de serviços prestados, não poderia a ECT aplicar a referida sanção à empresa contratada, 
sob pena de violação ao princípio constitucional da legalidade. Dessarte, o descumprimento 
de cláusula contratual pode até ensejar, eventualmente, a rescisão do contrato (art. 78 da 
Lei de Licitações), mas não autoriza a recorrente a suspender o pagamento das faturas e, 
ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a prestação de serviços.

4. Consoante a melhor doutrina, a supremacia constitucional ‘não significa que 
a administração esteja autorizada a reter pagamentos ou opor-se ao cumprimento de 
seus deveres contratuais sob a alegação de que o particular se encontra em dívida com 
a Fazenda Nacional ou outras instituições. A administração poderá comunicar ao ór-
gão competente a existência de crédito em favor do particular para serem adotadas as 
providências adequadas. A retenção de pagamentos, pura e simplesmente, caracteriza 
ato abusivo, passível de ataque inclusive por meio de mandado de segurança’ (JUS-
TEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
São Paulo: Dialética, 2002. p. 549). (...)” (REsp 633.432/MG, relator Min. Luiz Fux, 
Primeira Turma, DJ 20.06.2005)

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE FATU-
RAS. ILEGALIDADE DA PORTARIA 227/95, QUE CONDICIONA O PAGAMENTO 
À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL DA EMPRESA CONTRATADA. 
MATÉRIA PACIFICADA.

1. Discute-se nos presentes autos a legalidade da Portaria nº 227/95, que prevê a reten-
ção de pagamento de valores referentes a parcela executada de contrato administrativo, na 
hipótese em que não comprovada a regularidade fiscal da contratada.

2. A pretensão recursal destoa da jurisprudência dominante nesta Corte no sentido 
da ilegalidade da retenção do pagamento devido a fornecedor em situação de irregu-
laridade perante o Fisco, por extrapolar as normas previstas nos arts. 55 e 87 da Lei 
8.666/93. Precedentes: REsp 633.432/MG, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20.06.2005; AgRg 
no REsp 1.048.984/DF, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10.09.2009; 
RMS 24.953/CE, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17.03.2008.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1.313.659/RR, rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06.11.2012)
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“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO 
CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER A REGULA-
RIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS PELOS SERVIÇOS 
JÁ PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A pretensão recursal destoa da jurisprudência dominante nesta Corte no sentido da 
ilegalidade da retenção do pagamento devido a fornecedor em situação de irregularidade 
perante o Fisco, por extrapolar as normas previstas nos arts. 55 e 87 da Lei 8.666/93. Pre-
cedentes: AgRg no REsp 1.313.659/RR, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 06.11.2012; REsp 633.432/MG, rel. Ministro Luiz Fux, DJ 20.06.2005; AgRg 
no REsp 1.048.984/DF, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10.09.2009; RMS 
24.953/CE, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 17.03.2008.

2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 277.049/DF, rel. Min. Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.03.2013)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUR-
SO ESPECIAL. SIMPLES REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES VEICULADAS NO 
RECURSO ANTERIOR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 
SÚMULA Nº 05/STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 07/STJ. INCI-
DÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO 
DOS PAGAMENTOS POR IRREGULARIDADES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA.

I – In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, no sentido de desbloquear a 
retenção do pagamento como contraprestação, demandaria necessário revolvimento de 
matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido nas 
Súmulas nos 05 e 07/STJ.

II – Na hipótese dos autos, verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento 
pacificado nesta Corte no sentido de que, apesar da exigência de regularidade fiscal para 
a contratação com a administração pública, não é possível a retenção de pagamento de 
serviços já executados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de 
enriquecimento ilícito da administração e violação do princípio da legalidade, haja vista 
que tal providência não se encontra abarcada pelo artigo 87 da Lei 8.666/93.

III – O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c do inciso III do art. 
105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido en-
contra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula 83/STJ.

IV – A agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, 
reiterando apenas as alegações veiculadas no recurso anterior.

V – Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 67.265/DF, rel. Ministra Regina 
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 31.08.2015)

Mais recente decisão do Ministro Herman Benjamin, AREsp 
909.403, DJe de 27.05.2016:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 909.403 – PI (2015/0309158-2)
RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA DO ESTADO 

DO PIAUÍ – IAPEP
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PROCURADORES: JONILTON SANTOS LEMOS JUNIOR E OUTRO(S)
AGRAVADA: CLÍNICA DE DOENÇAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO S/C – EPP
ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES E OUTRO(S)
DECISÃO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto (art. 105, III, 

a e c, da Constituição da República) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do 
Piauí assim ementado:

‘– MANDADO DE SEGURANÇA – EMPRESA CONTRATADA POR MEIO DE LI-
CITAÇÃO PÚBLICA – RETENÇÃO DE PAGAMENTO – EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES 
NEGATIVAS DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO DE PAGAMENTO À 
REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE, SOB PENA DE ENRIQUECI-
MENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 
ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL 
REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. A retenção de pagamento não se encontra elencada no rol das sanções previstas no 
art. 87 da Lei 8.666/93.

2. A retenção do pagamento, na forma como feita, viola o princípio da legalidade ad-
ministrativa, ao qual está adstrito o administrador público.

3. Recurso conhecido e improvido.’
Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 125-130, e-STJ.
A parte recorrente, nas razões do recurso especial, alega que ocorreu violação dos arts. 

535 do CPC e 29 e 55 da Lei 8.666/93.
Aduz que o pagamento do contrato administrativo está condicionado à regularidade 

perante as fazendas públicas, o FGTS e o INSS.
Após juízo negativo de admissibilidade na instância de origem, foi interposto o agravo 

em recurso especial aqui tratado.
Contraminuta às fls. 175-180, e-STJ.
É o relatório.
Decido.
Os autos ingressaram neste gabinete em 10.05.2016.
A irresignação não merece prosperar.
De início, afasta-se a alegada violação do artigo 535 do CPC, porquanto o acórdão 

recorrido, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados, 
manifestou-se, de maneira clara e fundamentada, acerca de todas as questões relevantes para 
a solução da controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pelo recorrente.

Quanto ao mérito, não configurada a violação apontada aos arts. 29 e 55 da Lei 8.666/93, 
porquanto o tribunal de origem entendeu não ser aplicável ao caso concreto a penalidade 
prevista no art. 87 do mesmo diploma legal. Assim decidiu, in verbis:

‘In casu, o agravante se recusou a realizar o pagamento de R$ 10.480,00 (dez mil, 
quatrocentos e oitenta reais) à empresa agravante Clínica de Doenças do Aparelho Respi-
ratório S/C, pelos serviços médicos já realizados, conforme se vê na Nota Fiscal de Serviço 
Eletrônica – NFSe constante à fl. 40 dos autos, sob a alegação de que a empresa teria de 
exibir as citadas certidões negativas fiscais.

Nesse sentido, o inciso XIII do art. 55 da Lei 8.666/93 é bem claro:
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‘Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam:
(...)
XIII – a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação.’

O art. 87 da Lei 8.666/93, por sua vez, enumera quais são as penalidades que podem ser 
aplicadas, em caso de possível inexecução, por parte do contratado, dos termos do acordo 
realizado com a administração pública, verbis:

‘Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I – advertência;
II – multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;
III – suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;
IV – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o 
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.’

Assim sendo, pela dicção legal, extrai-se que a penalidade imposta pelo agravante, qual 
seja, a retenção de pagamento, em razão da não exibição das certidões que comprovem a 
regularidade fiscal da empresa contratada, constitui manifesto ato ilegal, uma vez que não 
prevista no ordenamento de regência.

Como a administração pública só pode fazer o que a lei expressamente permite, tem-se 
que o ato praticado pelo agravante resta ilegal, devendo, consequentemente, ser repelido. 
Dessa forma, ocorrendo a situação de débitos fiscais, a Fazenda Pública dispõe de inúmeros 
instrumentos para forçar o devedor a cumprir com suas obrigações, no entanto, não pagar 
por um serviço que foi feito não constitui uma delas. Por essa razão, entendo que o direito 
líquido e certo da agravada foi cerceado, sendo esta merecedora da liberação dos valores 
pleiteados.

Ademais, não restando dúvida quanto à realização do serviço fornecido pela agravada, 
conforme se vê pela vasta documentação juntada aos autos, a retenção do pagamento constitui 
ato ilegal e enriquecimento ilícito. Não existe qualquer autorização legal para retenção de 
pagamento de contrato já encerrado e cumprido adequadamente. A retenção do pagamento, 
na forma como feita, viola o princípio da legalidade administrativa, ao qual está adstrito o 
administrador público.

(...)
Assim, efetuados os serviços pela agravada, não cabe ao agravante condicionar seu 

pagamento à apresentação das certidões negativas de débitos fiscais.
Dessa forma, não restou demonstrado nos autos, por parte do agravante, qualquer motivo 

suficiente que comprove que a manutenção da decisão implique perigo de grave ou difícil 
reparação. Com isso, nenhuma censura merece a decisão ora recorrida.’

Assim, elidir as conclusões do aresto impugnado demandaria o revolvimento do con-
junto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, consoante as 
Súmulas 05 e 07 do STJ.
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Nesse sentido:
‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-

VO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS 
ARTIGOS 165, 458 e 535 DO CPC INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
PRECEDENTES. PAGAMENTOS EFETUADOS COM ATRASO. JUROS MORATÓRIOS 
E CORREÇÃO MONETÁRIA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E 
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada e suficiente para 
dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação dos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC.

2. ‘É entendimento desta Corte que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 
20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, 
seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica 
estabelecida entre a administração pública e o particular’ (EDcl no REsp 1.205.626/AC, 
rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 04.03.2011).

3. O tribunal a quo, soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu 
que havia encargos pendentes de adimplemento. Revisar tal entendimento demanda reava-
liação de fatos e provas, bem como interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado, 
em recurso especial, ante o óbice contido nas Súmulas 5 e 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no AREsp 133.094/PE, rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11.03.2014, DJe 20.03.2014)

Por tudo isso, nego provimento ao agravo.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 11 de maio de 2016.
MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Relator”

5 – Conclusão

Dessa forma, por qualquer ângulo que se examine a questão, perpas-
sando pelo mérito do writ (verificando a impossibilidade de se afirmar 
probabilidade de acolhimento do recurso naquela ação) ou limitando-
se exclusivamente ao exame dos requisitos do incidente ora proposto, 
não reputo demonstrado risco qualificado de lesão a um dos valores 
protegidos pelo incidente ora manejado, grave lesão à ordem, à saúde, 
à segurança e à economia públicas.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5055589-64.2015.4.04.7000/PR

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler

Apelante: União – Advocacia-Geral da União (Autora)
Apelante: V.A.G. (Ré)

Advogado: Dr. Marcus Vinicius Tadeu Pereira
Apeladas: As mesmas

MPF: Ministério Público Federal (MPF)

EMENTA

Direito Internacional Público e Processual Civil. Convenção da 
Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crian-
ças. Decreto nº 3.413/2000. Ação de busca, apreensão e restituição 
de criança. Cooperação jurídica internacional. Auxílio direto. Objeto 
da ação. Persistência. Agravos retidos. Desprovimento. Retenção ile-
gal. Território nacional. Convenção. Artigo 13. Exceções. Direito de 
guarda do pai. Dúvida significativa. Exercício efetivo. Ausência. Risco 
grave. Perigos de ordem física ou psíquica. Princípios fundamentais 
do Estado brasileiro. Direitos humanos. Direitos da criança. Proteção 
integral. Melhor interesse. Comprometimento. Salvaguardas. Cumpri-
mento incompleto. Má-fé processual. Condicionantes do deslocamento 
verificado. Antecipação da tutela. Revogação. Ordem de retorno. Des-
pesas processuais. Encargo da União. Custos de retorno. Ressalva. 
Ação improcedente.

1. Ação de busca, apreensão e restituição de criança proposta pela 
União diante da mãe no contexto de cooperação jurídica internacional 
sob a forma de auxílio direto, embasada na Convenção da Haia sobre 
os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, promulgada 
pelo Decreto nº 3.413/2000.

2. Não obstante a notícia do retorno da criança para seu país de ori-
gem, o que ocorreu em cumprimento de antecipação da tutela deferida 
na sentença, persiste o interesse quanto ao objeto deste feito, no mínimo 
a propósito das salvaguardas determinadas na sentença, condicionantes 
da decisão de deslocamento, cujo cumprimento no país de destino tem 
revelado significativa controvérsia.

3. Agravos retidos desprovidos mediante a rejeição das prelimina-
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res de carência de ação, ilegitimidade ativa da União, incompetência 
da Justiça Federal e invalidade do procedimento administrativo prévio, 
bem assim com suporte no entendimento de que é desnecessária a pro-
dução probatória sobre a autorização inicial de viagem da criança com 
a mãe para o Brasil.

4. A União aponta que a autoridade central da França comunicou a 
autoridade central do Brasil e solicitou cooperação jurídica internacio-
nal acerca da ilegal retenção em território brasileiro da criança, nascida 
na França de pai francês e mãe brasileira, trazida por esta ao Brasil com 
prazo para retorno de dois meses, o qual expirou com a sua permanên-
cia indefinida.

5. A convenção em análise representa norma quadro de cooperação 
jurídica internacional, que, em termos gerais, estabelece que o foro 
competente para a apreciação de questões sobre a guarda de crianças é 
o correspondente ao local onde possuam residência habitual.

6. A norma tem por escopo que as relações parentais sejam exercidas 
dentro da legalidade e que vínculos familiares não sejam rompidos ou 
fragilizados por atitudes unilaterais de qualquer dos pais.

7. A Convenção da Haia busca proteger os melhores interesses da 
criança, objetivo maior também da legislação brasileira, conforme evi-
denciam, por exemplo, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

8. Questão essencial para verificar se houve retenção ilícita da crian-
ça por sua mãe em território brasileiro diz respeito ao efetivo exercício 
pelo pai do direito de guarda na forma do direito da França, local da re-
sidência habitual daquela imediatamente anterior ao seu deslocamento 
para o Brasil.

9. Conforme se observa dos artigos 372 e 373-2 do Código Civil da 
França, trazidos aos autos em tradução livre pela União, a regulação da 
guarda dos filhos não difere do regime do direito brasileiro. 

10. A partir do histórico trazido aos autos sob a forma da documenta-
ção acostada com a petição inicial, ressaiu séria dúvida sobre o efetivo 
exercício do direito de guarda da criança pelo pai quando da partida 
daquela para o Brasil.

11. Ausente prova substancial sobre a guarda efetiva por parte do 
pai, a permanência da criança com sua mãe no Brasil não é ilícita, nos 
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expressos termos dos artigos 3º, 5º e 13, a, da Convenção, deixando, 
assim, de haver respaldo fático para a procedência da presente ação.

12. Ainda que fosse possível reconhecer em favor do pai o efetivo 
exercício do direito de guarda da criança quando da partida desta para 
o Brasil, identificou-se representativo óbice ao deferimento almejado 
pela União, consistente na exceção da alínea b do artigo 13 da Conven-
ção, que trata do “risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita 
a perigos de ordem física ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar 
numa situação intolerável”.

13. Nesse sentido, são consideradas ocorrências policiais nas quais o 
genitor revelou caráter agressivo no pequeno círculo familiar formado 
por si, pela ré e pela criança ora tutelada. A conduta ensejou sua prisão 
e o deferimento de medida protetiva em favor da ré, que foi agredida 
fisicamente, e de sua filha, que passaram a residir em outra localidade 
em virtude do forte assédio sofrido.

14. De outra parte, o artigo 20 da Convenção da Haia trata da re-
cusa justificada pelo Estado solicitado ao cumprimento dos termos da 
Convenção, diante da circunstância de que o retorno da criança seja 
incompatível com os princípios fundamentais por si adotados quanto à 
proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.

15. A partir do que foi sindicado e concluído a propósito da conduta 
do pai, o retorno da criança fere de modo substantivo o contido no ar-
tigo 227 da Constituição Federal do Brasil, que garante à criança, com 
absoluta prioridade, os direitos fundamentais, a proteção integral e a 
tutela do seu melhor interesse. O retorno é inadequado, seja diante da 
figura paterna, que revela conduta imprópria, seja em virtude da ausên-
cia da mãe, que firma posição em permanecer no Brasil.

16. Por ocasião do retorno da criança para o seu país de origem em 
cumprimento de antecipação da tutela deferida na sentença, foi apon-
tado o desrespeito a parcela das salvaguardas determinadas pelo juízo 
de origem, o que ratifica a conclusão no sentido da improcedência do 
pedido de retorno da criança.

17. As salvaguardas estabelecidas na sentença operaram como con-
dicionantes do deslocamento deferido em antecipação da tutela, assim 
entendidas de cumprimento obrigatório pelos destinatários, sob pena de 
não haver a restituição da criança, mesmo em tutela definitiva.
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18. A conduta do pai da criança em ter, em um primeiro momen-
to, comprovado o seu comprometimento em observar as salvaguardas 
ajustadas, para depois, com a criança restituída para a França, escu-
sar-se de suas obrigações, sob o pretexto de que, diante das decisões 
da jurisdição francesa sobre a guarda, os comandos das salvaguardas 
cederiam espaço, denota má-fé processual. 

19. Ademais, foi ocultada a informação a respeito do impulso que 
o pai promoveu quanto à investigação criminal em relação à mãe por 
sequestro internacional, que, ao chegar na França com a criança, foi 
detida e separada de sua filha, encontrando-se sob controle judicial cri-
minal, sem mais poder se encontrar só com sua filha. Já na chegada 
em Paris, foi quebrado o compromisso a respeito da salvaguarda que 
garantia a guarda provisória à mãe em território francês, que restou 
sobremaneira fragilizada. 

20. Acolhido o recurso da mãe para julgar improcedente o pedido, 
fica revogada a antecipação da tutela deferida na sentença, bem assim 
aquela alcançada no início do processamento, cumprindo o retorno ao 
estado de fato anterior, cuja providência mais importante representa o 
retorno da criança ao Brasil para o convívio da mãe, que desde já fica 
determinado. 

21. As despesas do processo são de responsabilidade integral 
da União, à exceção daquelas relacionadas ao retorno da criança, a teor 
do artigo 26 da Convenção, a serem eventualmente demandadas em 
ação própria. Desse modo, ficaram prejudicados os recursos adesivos 
manifestados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
a egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por una-
nimidade, decidiu afastar a perda de objeto da ação, negar provimento 
aos agravos retidos, dar provimento à apelação de V.A.G. e julgar pre-
judicados os recursos adesivos da União e de B.N.J.B., nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integran-
te do presente julgado.

Porto Alegre, 31 de julho de 2018.
Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, Relatora.
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RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Trata-se de 
apelação apresentada por V.A.G. e de recursos adesivos protocolados 
pela União e por B.N.J.B. diante de sentença que julgou parcialmente 
procedente ação de busca, apreensão e restituição de criança.

A demanda foi proposta pela União diante de V.A.G. no contexto de 
cooperação jurídica internacional sob a forma de auxílio direto, emba-
sada na Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Inter-
nacional de Crianças, promulgada pelo Decreto nº 3.413/2000. 

A União fundamenta o pleito afirmando que: a) a autoridade central 
da França comunicou, em 07.01.2015, a autoridade central do Brasil e 
solicitou cooperação jurídica internacional acerca da ilegal retenção em 
território brasileiro de N.A.S.B.G. por sua mãe, V.A.G.; b) nascida na 
França em 14.01.2013, com pai francês e mãe brasileira, a criança foi 
trazida pela genitora ao Brasil com prazo para retorno de dois meses, o 
qual expirou em 15.10.2014; c) o retorno da criança para a França foi 
condicionado pela mãe, com recusa das condições pelo pai; d) a mãe 
propôs demanda perante a 2ª Vara de Família de Curitiba para a regula-
ção da guarda da criança; e) a mãe e o juízo estadual foram comunicados 
sobre o pedido de cooperação internacional, tendo aquela informado 
sobre o interesse em composição amigável, a qual restou frustrada; f) na 
forma da lei da residência habitual da criança, qual seja a lei francesa, 
em especial no artigo 372 do Código Civil francês, consta que a guarda 
é compartilhada entre ambos os genitores; g) nesse contexto, a decisão 
unilateral da mãe em permanecer com a criança no Brasil representa 
ilegalidade à luz dos artigos 3º e 5º da Convenção da Haia sobre os As-
pectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças; e h) nessa medida, 
deve ser deferido o presente pedido de retorno imediato da criança ao 
seu local de residência habitual, qual seja a França, na forma do artigo 
12 da Convenção, para a retomada do convívio com o pai e do exercício 
do direito convencional de guarda por este conjuntamente com a mãe, 
além da apreciação pela jurisdição francesa de eventual conflito entre 
os genitores, em atenção a sua competência. 

Foi deferida providência cautelar de retenção dos passaportes da 
criança e da ré e de proibição de ausência da cidade de Curitiba sem au-
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torização do juízo, cumprindo ainda a indicação de endereço e telefones 
de contato atualizados.

A ré apresentou contestação sustentando que: a) o pai da criança 
autorizou sua vinda ao Brasil, por meio de documento que não indicou 
prazo para retorno, mas sim prazo de validade do documento para o 
início da viagem, motivo pelo qual não há falar em ilicitude; b) foi 
vítima de violência conjugal por parte do pai da criança, o que foi apu-
rado pelo Poder Público na França; c) o pai da criança compareceu 
espontaneamente ao processo de guarda que tramita em Curitiba, tendo 
renunciado ao feito de guarda com curso na França; d) o retorno da 
criança é incompatível com os princípios do Estado brasileiro a respeito 
da proteção dos direitos humanos, em especial no tocante à criança; e e) 
o contexto em que situada a criança permite o claro reconhecimento das 
exceções ao retorno contidas no artigo 13 da Convenção da Haia sobre 
os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças. 

Regularmente processado o feito com apresentação de réplica, ad-
missão do pai da criança, B.N.J.B., na condição de interessado, reali-
zação de audiência e de laudo pericial, dedução de razões finais pelas 
partes e oferta de parecer pelo Ministério Público Federal – MPF, que 
opinou no sentido do acolhimento do pedido, sobreveio sentença de 
parcial procedência do pleito, cujo dispositivo passo a transcrever:

“Ante o exposto, nos termos do art. 12 da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do 
Sequestro Internacional de Crianças, julgo parcialmente procedente o pedido e determino o 
retorno da criança N.A.S.B.G. à França, extinguindo o processo com resolução do mérito, 
nos termos do art. 487, I, do NCPC.

Antecipo, nos termos do art. 300 do NCPC, os efeitos dessa tutela, já que a cognição 
exauriente evidencia a probabilidade do direito e se trata de uma medida de caráter urgente, 
nos termos do art. 2 da Convenção, determinando o retorno imediato, uma vez atendidas 
as salvaguardas estabelecidas no item 2.2.2.2.” (evento nº 158)

As salvaguardas determinadas foram as seguintes:
“Assim, ao mesmo tempo que determino o retorno da criança, entendo que este deve 

ocorrer na companhia da sua mãe, a quem devem ser resguardadas condições mínimas 
para se restabelecer em França. Desse modo, como condições suspensivas da eficácia deste 
provimento, imponho as seguintes salvaguardas:

a) A garantia da possibilidade de a genitora responsável pela retenção acompanhar a 
criança no retorno e com ela permanecer no Estado de residência habitual até que haja deci-
são do juiz natural acerca da situação material da criança, devendo o genitor requerente do 
retorno pagar a passagem da criança e a de sua genitora, as quais não devem ser marcadas 
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para período inferior a 30 dias contados da intimação para a devolução da criança, devendo 
ser acompanhadas até o aeroporto por oficial de justiça que, na ocasião, deverá devolver os 
documentos que se encontram acautelados em secretaria.

Anoto que o passaporte brasileiro da menor encontra-se vencido, devendo ser provi-
denciado novo documento pela autoridade central brasileira, devendo a genitora auxiliá-la 
no que for necessário.

Caso a genitora não compareça na data marcada, a criança poderá ser devolvida sem a 
sua companhia, devendo-se, para tanto, ser expedido o mandado de busca e apreensão na 
data da viagem e comunicadas as autoridades de fronteira e trânsito internacional. Nesse 
caso, o genitor deve vir ao Brasil para buscá-la e, na data para o retorno, deve a criança ser 
acompanhada pela psicóloga nomeada nos autos, a quem se designarão novos honorários, 
a serem pagos pelo genitor, e devendo este certificar-se de agendar o retorno para data em 
que esteja presente em Curitiba o agente consular francês para acompanhar o ato.

Apesar de a Convenção, no art. 26, indicar que seria a ré a responsável por essas despesas, 
verifico que a situação fática indica que o genitor tem melhores condições do que a ré para 
realizar esse pagamento, uma vez que esta necessitará de mais suporte financeiro para supor-
tar seu retorno e sua readaptação em França, abdicando do conforto e da segurança material 
que atualmente possui no Brasil. É a disposição da convenção uma regra discricionária.

Indefiro, pelo mesmo motivo, o ressarcimento das despesas requerido pelo genitor.
b) A prestação de assistência jurídica e judiciária à genitora responsável pela retenção 

no processo a ser instaurado perante o juiz natural, até que haja decisão definitiva quanto 
à situação jurídica material da criança, devendo a autoridade central brasileira prover essa 
assistência por meio da embaixada brasileira ou obtê-la junto ao Estado francês, a qual 
deve ser assegurada por meio de decisão-espelho ou outra garantia antes de ser expedida 
a intimação para o retorno.

c) A prestação de alimentos provisórios para a criança e para a genitora, correspondente 
a cerca de 1/3 da renda do genitor (segundo informação constante do ev. 1, PA3, p. 139-140, 
tradução p. 167-168, a renda líquida é de 2.500 euros mais 1.895 decorrentes do aluguel de 
apartamentos de sua propriedade = 4.395 euros), fixados em 1.400 euros, a fim de que esta 
possa se restabelecer com sua filha em França e, inclusive, possa escolher com esse valor 
lugar que lhe seja conveniente para residir, até que haja decisão definitiva sobre alimentos 
pelo juiz natural, mas pelo período mínimo de 6 (seis meses), a qual deve ser assegurada 
por meio de decisão-espelho ou depósito em conta de movimentação pela ré em França 
antes de ser expedida a intimação de entrega.

Ressalto que esse depósito não significa a caução vedada pelo art. 22 da Convenção, que, 
na realidade, refere-se ao pagamento de custas e despesas processuais, o que não é o caso.

d) A prestação de assistência psicológica à genitora e à criança, devendo a autoridade 
central brasileira prover essa assistência por meio da embaixada brasileira ou obtê-la junto 
ao Estado francês, a qual deve ser assegurada por meio de decisão-espelho ou outra garantia 
antes de ser expedida a intimação de entrega. Sobre essa possibilidade, cito: ‘No caso da 
França, é prevista a possibilidade de realização de contato com o serviço social do país 
para o qual a criança voltará, de modo a assegurar que não haja qualquer dano psicológico 
com o seu retorno’.

e) Até a decisão na justiça francesa, a guarda física ficará com a mãe, estando o genitor 
autorizado a visitar a criança e tê-la consigo por três dias na semana a combinar, inicial-
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mente, sem pernoite. Essa decisão deve ser assegurada por meio de decisão-espelho ou 
outra garantia antes de ser expedida a intimação de entrega.”

Opostos embargos de declaração, houve seu parcial acolhimento nos 
seguintes termos: 

“Ante o exposto, admito os embargos de declaração, dando-lhes parcial provimento a 
fim de sanar a contradição/obscuridade da sentença do ev. 170 nos seguintes termos, que 
passam a integrá-la para todos os fins:

– A salvaguarda determinada no item 2.2.2.2, e, passa a ter a seguinte redação:
‘e) Até a decisão na justiça francesa, a guarda física ficará com a mãe. Essa decisão 

deve ser assegurada por meio de decisão-espelho ou outra garantia antes de ser expedida 
a intimação de entrega.’

– No item 2.2.2.2, a, deverá constar, em substituição aos três primeiros parágrafos (início 
em ‘a) A garantia’ e término em ‘acompanhar o ato’):

‘a) A garantia da possibilidade de a genitora responsável pela retenção acompanhar a 
criança no retorno e com ela permanecer no Estado de residência habitual até que haja deci-
são do juiz natural acerca da situação material da criança, devendo o genitor requerente do 
retorno pagar a passagem da criança e a de sua genitora, as quais não devem ser marcadas 
para período inferior a 30 dias contados da intimação para a devolução da criança, após o 
atendimento das salvaguardas, devendo ser acompanhadas até o aeroporto por oficial de 
justiça que, na ocasião, deverá devolver os documentos que se encontram acautelados em 
secretaria, assim como outros eventuais documentos fornecidos pela autoridade de fronteira 
e trânsito internacional, que deverá ser devidamente comunicada, e mandado de busca e 
apreensão da menor expedido por este juízo, caso a mãe se recuse a comparecer.

O genitor deverá vir ao Brasil para que, na data agendada, em caso de não compare-
cimento da mãe, possa a menor ser-lhe entregue, devendo ser intimados para acompanhar 
o ato a psicóloga nomeada nestes autos, a quem se designarão, previamente, novos hono-
rários, a serem pagos pelo genitor, e devendo este certificar-se de agendar o retorno para 
data em que esteja presente em Curitiba o agente consular francês para acompanhar o ato.’” 
(evento nº 172)

Apelou V.A.G. sustentando que: a) devem ser apreciados os agravos 
retidos interpostos diante da decisão que rejeitou as preliminares de 
carência de ação, ilegitimidade ativa da União, incompetência da Jus-
tiça Federal e invalidade do procedimento administrativo prévio, bem 
assim da decisão que indeferiu a produção de prova sobre se a auto-
rização de viagem concedida pelo pai da criança fixara como data de 
retorno 15.10.2014; b) o genitor autorizou a vinda da criança ao Brasil; 
c) em razão do contexto de violência conjugal experimentado pela ré 
e da denúncia levada a efeito na França, o pai da criança foi preso e 
teve decretada proibição de contato direto; d) a ré deixou o lar com a 
criança, tendo solicitado medida judicial protetiva e guarda provisória; 
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e) em ajuste com o pai da criança, retirou o pedido de medida protetiva 
em troca da liberação da criança para viagem ao Brasil, do que resulta 
a ausência de retenção ilícita; f) o pai compareceu ao processo de guar-
da proposto pela mãe no Brasil e teria desistido da jurisdição francesa 
quanto à guarda; g) mesmo que configurada a retenção, o caso se sub-
mete às exceções de retorno do artigo 13 da Convenção da Haia sobre 
os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, uma vez que 
o pai não exercia a guarda sobre a criança e, em virtude de sua conduta, 
a sujeitaria a risco grave quanto à integridade física e psíquica ao re-
tornar para a França, bem assim tal realidade é contrária aos princípios 
fundamentais do Estado brasileiro quanto à proteção da criança; h) o 
laudo pericial judicial elaborado confirma que atende ao melhor interes-
se da criança a sua permanência no Brasil com a mãe; i) a antecipação 
da tutela deferida na sentença não merece subsistir; e j) as salvaguardas 
estabelecidas na sentença são insuficientes ao caso. 

A União e B.N.J.B. recorreram adesivamente afirmando que a ré, e 
não o pai da criança, deve suportar todos os encargos financeiros de-
correntes do retorno desta para a França, na forma do § 4º do artigo 26 
da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Interna-
cional de Crianças. 

 Foram apresentadas contrarrazões pela União, por B.N.J.B. e 
por V.A.G. 

A representação do MPF nesta Corte opinou no sentido do desprovi-
mento dos recursos.

Foi acostada documentação pela União e pela ré dando notícias acer-
ca do cumprimento da antecipação da tutela na França.

É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler:

Preliminar – perda de objeto da ação

Versando a presente demanda sobre pedido de busca, apreensão e 
restituição de criança no contexto de cooperação jurídica internacional 
sob a forma de auxílio direto, embasada na Convenção da Haia sobre 
os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, e diante da 
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notícia do embarque da criança do Brasil para a França em 22.11.2016, 
poderia ser eventualmente apontada a perda de objeto da presente me-
dida, à vista de seu contorno de tutela cautelar.

Ocorre que, não obstante a notícia do retorno da criança para seu país 
de origem, persiste o interesse quanto ao objeto deste feito, no mínimo 
a propósito das salvaguardas determinadas na sentença, condicionantes 
da decisão de deslocamento, cujo cumprimento no país de destino tem 
revelado significativa controvérsia.

Assim, entendo por pertinentes o conhecimento e a apreciação dos 
recursos aviados pelas partes, já que hígido o objeto da ação.

Dos agravos retidos

Verifico que, durante o processamento na origem, foram apresen-
tados dois agravos retidos por V.A.G., cujo exame foi expressamente 
requerido em preliminar ao recurso de apelação.

Passo ao primeiro, relacionado à decisão que rejeitou as prelimina-
res de carência de ação, ilegitimidade ativa da União, incompetência 
da Justiça Federal e invalidade do procedimento administrativo prévio.

A carência de ação afirmada pela ré estaria representada pela ausência 
de retenção ilícita da criança em território brasileiro, diante da autoriza-
ção concedida pelo pai para a viagem da França ao Brasil. O ponto em 
questão restou afastado pelo juízo na origem, entre outras razões, por ver-
sar o mérito específico da ação. Na mesma linha entendo, merecendo ma-
nutenção a decisão que, no início do processamento, rejeitou a prefacial 
por demandar aprofundado e efetivo exame de mérito no curso do feito.

A alegação de ilegitimidade ativa da União foi acertadamente afas-
tada na origem, uma vez que a sua atuação não representa, consoante 
afirmado pela ré, defesa de interesse particular. A União agiu e age com 
nítido respaldo no artigo 2º da Convenção da Haia sobre os Aspectos 
Civis do Sequestro Internacional de Crianças, promulgada no âmbito 
interno na forma do Decreto nº 3.413/2000, no contexto de cooperação 
jurídica internacional sob a forma de auxílio direto.

Transcrevo o referido artigo 2º:
“Os Estados Contratantes deverão tomar todas as medidas apropriadas que visem as-

segurar, nos respectivos territórios, a concretização dos objetivos da Convenção. Para tal, 
deverão recorrer a procedimentos de urgência.”
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Colaciono precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça a res-
peito:

“(...)
1. Há de se frisar que, na forma da Constituição Federal de 1988 e visando ao 

cumprimento de obrigações internacionais assumidas pela República Federativa do 
Brasil, a União atua como legitimada ordinária, ou seja, em nome próprio e na defesa 
de interesse próprio. A sua legitimação em demandas de busca, apreensão e restituição 
de menores não decorre de interesse privado dos genitores das crianças, e, sim, de 
interesse público consistente no cumprimento de obrigações assumidas em convenção 
internacional. Dessa forma, a legitimidade ativa ad causam da União decorre das regras 
atinentes, apresentando em sua estrutura a Secretaria Especial de Direitos Humanos, a 
qual atua na qualidade de representante do Estado brasileiro, na forma do disposto no 
art. 21, inc. I e IV, da CF/1988.

(...)” (REsp 1.387.905/RS, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 
18.05.2017, DJe 24.05.2017)

Quanto à aventada incompetência da Justiça Federal para o exame 
do feito, sob o pretexto de que a causa trataria de direito privado, de 
família, mais uma vez segue desprovido o agravo retido, na medida 
em que notadamente a ação verte tema distinto, conforme acima con-
signado, relativo ao sequestro internacional de crianças, com claro 
cunho de direito público. Aliás, sobre a questão já há decisão preclu-
sa quanto à ação de origem na Exceção de Incompetência nº 5060609-
36.2015.4.04.7000/PR, no mesmo sentido ora adotado. 

A respeito da suposta invalidade do procedimento administrativo 
prévio a esta ação, conduzido pela Autoridade Central Administrativa 
Federal, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República, deixo de divisar qualquer mácula ao devido processo legal 
administrativo. Assim afirmo do exame da documentação carreada com 
a exordial, constante do evento nº 1, PROCADM2, sobretudo a contar 
da fl. 81, a partir da qual se evidencia a regularidade de tramitação, com 
ampla informação à ré a respeito do teor do procedimento, oferta de 
defensor público, abertura de possibilidade de acordo administrativo, 
além da regular constituição de advogado com efetiva participação no 
processamento. É bem verdade que a alargada produção probatória pre-
tendida pela ré no referido procedimento não é viável. Acontece que a 
cognição cabível no caso é conceitualmente limitada, principalmente à 
vista da urgência de que se reveste a medida. 

O segundo agravo retido aviado impugna a decisão que indeferiu a 
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produção de prova sobre se a autorização de viagem concedida pelo pai 
da criança fixara como data de retorno 15.10.2014.

Concordo com o indeferimento empreendido pelo juízo de origem 
diante da análise do documento constante do evento nº 1, PROCADM2, 
fl. 108, que claramente prevê um termo final para o deslocamento da 
criança, qual seja a data de 15.10.2014. Nesse contexto, juntada ao feito 
prova suficiente, é desnecessário alongar o processamento da causa.

Desse modo, desprovejo os agravos retidos.

Do recurso de apelação

Conforme acima relatado, o presente caso representa ação de bus-
ca, apreensão e restituição de criança proposta pela União diante 
de V.A.G., feito embasado na Convenção da Haia sobre os Aspectos 
Civis do Sequestro Internacional de Crianças, promulgada pelo Decreto 
nº 3.413/2000. 

A União aponta que a autoridade central da França comunicou, em 
07.01.2015, a autoridade central do Brasil e solicitou cooperação jurí-
dica internacional acerca da ilegal retenção em território brasileiro de 
N.A.S.B.G. por sua mãe, V.A.G.

A criança, nascida na França em 14.01.2013, de pai francês e mãe 
brasileira, foi trazida pela genitora ao Brasil com prazo para retorno de 
dois meses, o qual expirou em 15.10.2014, verificada a sua permanên-
cia em nosso território nacional. 

A matriz normativa que rege a matéria consta dos seguintes artigos 
da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Interna-
cional de Crianças:

“Artigo 1
A presente Convenção tem por objetivo:
a) assegurar o retorno imediato de crianças ilicitamente transferidas para qualquer Estado 

Contratante ou nele retidas indevidamente;
b) fazer respeitar de maneira efetiva nos outros Estados Contratantes os direitos de 

guarda e de visita existentes num Estado Contratante.
(...)
Artigo 3
A transferência ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando:
a) tenha havido violação a direito de guarda atribuído a pessoa ou a instituição ou a 

qualquer outro organismo, individual ou conjuntamente, pela lei do Estado onde a criança 
tivesse sua residência habitual imediatamente antes de sua transferência ou da sua retenção; e
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 b) esse direito estivesse sendo exercido de maneira efetiva, individual ou conjuntamente, 
no momento da transferência ou da retenção, ou devesse está-lo sendo se tais acontecimentos 
não tivessem ocorrido.

 O direito de guarda referido na alínea a) pode resultar de uma atribuição de pleno 
direito, de uma decisão judicial ou administrativa ou de um acordo vigente segundo o 
direito desse Estado.

(...)
Artigo 5
Nos termos da presente Convenção:
a) o ‘direito de guarda’ compreenderá os direitos relativos aos cuidados com a pessoa 

da criança, e, em particular, o direito de decidir sobre o lugar da sua residência; (...)”

A convenção em análise representa norma quadro de cooperação ju-
rídica internacional, que, em termos gerais, estabelece que o foro com-
petente para a apreciação de questões sobre a guarda de crianças é o 
correspondente ao local onde possuam residência habitual.

A norma tem por escopo que as relações parentais sejam exercidas 
dentro da legalidade e que vínculos familiares não sejam rompidos ou 
fragilizados por atitudes unilaterais de qualquer dos pais.

A Convenção da Haia busca proteger os melhores interesses da 
criança, objetivo maior também da legislação brasileira, conforme evi-
denciam, por exemplo, a Constituição Federal e o Estatuto da Criança 
e do Adolescente. 

Cumpre agora analisar se, no caso em exame, houve efetiva retenção 
ilícita da criança por sua mãe em nosso território nacional. 

O ponto essencial para o desate da controvérsia reside em reconhe-
cer ao pai da criança, B.N.J.B., o direito de guarda na forma do direito 
da França, local da residência habitual daquela imediatamente anterior 
ao seu deslocamento para o Brasil.

Conforme se observa dos artigos 372 e 373-2 do Código Civil da Fran-
ça, trazidos aos autos em tradução livre pela União (evento nº 112, fl. 2), a 
regulação da guarda dos filhos não difere do regime do direito brasileiro. 

Quanto ao ponto destacado, a partir do histórico trazido a estes autos 
sob a forma da documentação acostada com a petição inicial, identifico 
séria dúvida sobre o efetivo exercício do direito de guarda da criança 
pelo pai quando da partida daquela para o Brasil.

Roboram essa dúvida significativa os documentos que informam 
sobre as ocorrências policiais entre o então casal (evento nº 1, PRO-
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CADM3, fls. 28-9, 24, 32-3 e 48), dos quais resulta que, a partir de 
determinado momento, na França, apenas a ré passou a residir com a 
criança, tendo o pai perdido o contato com essa, seja em virtude de sua 
prisão, seja em razão da necessidade de isolamento deste por força de 
medida protetiva deferida em favor da ré e de sua filha.

Nessa ordem de ideias, não há falar em cabal e efetivo exercício do 
direito de guarda da criança pelo pai quando da partida daquela para o 
Brasil.

Se não havia guarda efetiva por parte do pai, a permanência da crian-
ça com sua mãe no Brasil não é ilícita, nos expressos termos dos artigos 
3º e 5º da Convenção acima transcritos, deixando, assim, de haver res-
paldo fático para a procedência da presente ação.

A Convenção prevê claramente exceção ao deferimento da medi-
da pretendida pela União em caso como o ora ponderado:

“Artigo 13
Sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a autoridade judicial ou ad-

ministrativa do Estado requerido não é obrigada a ordenar o retorno da criança se a pessoa, 
instituição ou organismo que se oponha a seu retorno provar:

a) que a pessoa, instituição ou organismo que tinha a seu cuidado a pessoa da criança não 
exercia efetivamente o direito de guarda na época da transferência ou da retenção, ou que 
havia consentido ou concordado posteriormente com esta transferência ou retenção; (...)”

Ainda que fosse possível reconhecer em favor de B.N.J.B. o efetivo 
exercício do direito de guarda da criança quando da partida desta para 
o Brasil, verifico, de outro tanto, representativo óbice ao deferimento 
almejado pela União, consistente na exceção tratada na alínea b do mes-
mo artigo 13 da Convenção, assim redigida:

“Artigo 13
Sem prejuízo das disposições contidas no artigo anterior, a autoridade judicial ou ad-

ministrativa do Estado requerido não é obrigada a ordenar o retorno da criança se a pessoa, 
instituição ou organismo que se oponha a seu retorno provar:

(...)
 b) que existe um risco grave de a criança, no seu retorno, ficar sujeita a perigos de ordem 

física ou psíquica, ou, de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável.
(...) 
Ao apreciar as circunstâncias referidas neste artigo, as autoridades judiciais ou admi-

nistrativas deverão tomar em consideração as informações relativas à situação social da 
criança fornecidas pela Autoridade Central ou por qualquer outra autoridade competente 
do Estado de residência habitual da criança.”
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A exceção em questão dá conta da hipótese em que a criança corre 
grave risco de, no seu retorno ao país de origem, ficar sujeita a perigos 
de ordem física ou psíquica, em contexto intolerável.

Nesse sentido, rememoro as ocorrências policiais acima menciona-
das, nas quais o genitor revelou caráter agressivo no pequeno círcu-
lo familiar formado por si, pela ré e pela criança ora tutelada. A conduta 
ensejou sua prisão e o deferimento de medida protetiva em favor da ré, 
que foi agredida fisicamente, e de sua filha, que passaram a residir em 
outra localidade em virtude do forte assédio sofrido. Dá conta desses 
fatos o documentado no evento nº 1, PROCADM3, fls. 28-9, 24, 32-3 
e 48, e no evento nº 84, INF4, fl. 21 e seguintes.

Assim, reputo configurada a exceção inscrita na alínea b do artigo 13 
da Convenção, que desobriga a autoridade central brasileira a expedir 
ordem de retorno da criança ao país de origem. 

Concedo, a título argumentativo, que não se pode presumir que a 
guarda na França venha futuramente a ser alcançada ao pai da crian-
ça, em vista de seu passado comprovadamente agressivo. Ocorre que a 
vontade explícita da mãe é no sentido de permanecer em solo brasileiro, 
o que reforça a conclusão pelo indeferimento da medida de restituição 
da criança para a França. Isso por não se conceber que seja razoável que 
a criança tenha como guardiões os avós na França, quando possui mãe 
viva no Brasil.

Prossigo realizando o registro acerca do preceituado no artigo 20 da 
Convenção da Haia, assim elaborado:

“Artigo 20
O retorno da criança de acordo com as disposições contidas no artigo 12° poderá ser 

recusado quando não for compatível com os princípios fundamentais do Estado requerido 
com relação à proteção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.”

A regra supra trata da recusa justificada pelo Estado solicitado ao 
cumprimento dos termos da Convenção, diante da circunstância de que 
o retorno da criança seja incompatível com os princípios fundamentais 
por si adotados quanto à proteção dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais.

Entendo, a partir do acima sindicado e concluído a propósito da con-
duta do pai, que o retorno da criança fere de modo substantivo o contido 
no artigo 227 da nossa Constituição Federal, que dessa forma dispõe: 
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“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao ado-
lescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Desqualifica o objetivo do enunciado normativo constitucional trans-
crito o retorno da criança a um ambiente em que frustrado o mandamen-
to da absoluta prioridade quanto aos seus direitos, comprometida sua 
proteção integral e seu melhor interesse, seja diante da figura paterna, 
que revela conduta imprópria, seja em virtude da ausência da mãe, que 
firma posição em permanecer no Brasil.

Anoto a conclusão da avaliação pericial judicial levada a efeito na 
origem, que igualmente dá esteio à posição ora sufragada: 

“A criança deve ser mantida na situação atual de estabilidade junto à mãe, e a presença 
do pai deverá, na medida de seu desejo, continuar atuante mesmo que distante, podendo 
intensificar suas visitas e encontros com a filha, já que a mãe sempre preservou a repre-
sentação paterna e de sua família. V.A.G. deverá facilitar o maior convívio da filha com o 
pai, sem supervisão judicial. 

Nesse momento é o que se pode pensar em favor do interesse e do bem-estar da criança, 
haja vista ser ela muito pequena e manter uma ligação mais estreita e de dependência com 
a mãe, o que é muito natural na maioria dos casos nessa idade. 

Não sendo recomendável sua separação da mãe, o que poderia acarretar consequências 
não desejáveis na constituição subjetiva da criança.” (evento nº 98, LAUDO1, fl. 22)

Acresço argumentando, na linha da pesquisa que respaldou o recurso 
de apelação, que revela paradoxo quanto aos preceitos norteadores da 
Convenção da Haia o comando de retorno da criança quando o abdutor 
é o seu cuidador primário, no presente caso a mãe, que visa justamente 
a protegê-la e a si mesma da violência e da agressividade do outro ge-
nitor, aqui o pai. 

Colaciono precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça que 
prestigia em situação assemelhada a proteção integral e o melhor inte-
resse da criança:

“RECURSO ESPECIAL – DISPUTA JUDICIAL POR PARTE DOS AVÓS PATERNOS 
E MATERNOS, RESIDENTES EM PAÍSES DIVERSOS, PELA TUTELA DE NETO, 
CRIANÇA DE DUPLA NACIONALIDADE QUE SE TORNARA ÓRFÃ EM RAZÃO 
DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO BRASIL, DO QUAL RESTARAM 
FATALMENTE VITIMADOS OS RESPECTIVOS PAIS – TUTELA ATRIBUÍDA 
ORIGINARIAMENTE, SEM OPOSIÇÃO, A TIO MATERNO RESIDENTE NO BRA-
SIL – POSTERIOR PEDIDO DE ESCUSA DO ENCARGO DEVIDO A PROBLEMAS 
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PESSOAIS DE SAÚDE DO TUTOR – REQUERIMENTO DE TUTELA AJUIZADO 
PELAS AVÓS MATERNA BRASILEIRA E PATERNA FRANCESA – DECISÃO DO 
R. JUÍZO CÍVEL EM COMPARTILHAR A TUTELA DA CRIANÇA ENTRE AS AVÓS, 
MANTENDO-SE, CONTUDO, A CRIANÇA NO BRASIL – RECURSO DE APELAÇÃO 
INTERPOSTO PELA AVÓ PATERNA, PROVIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 
COM A DETERMINAÇÃO DE REPATRIAMENTO IMEDIATO DA CRIANÇA PARA 
A FRANÇA, FUNDAMENTADO NA CONVENÇÃO DE HAIA. IRRESIGNAÇÃO DA 
AVÓ MATERNA BRASILEIRA.

1. O fundamento adotado pelo v. acórdão recorrido é claro e suficiente para o deslinde 
da controvérsia, revelando-se desnecessário – como se tem repetido – ao magistrado rebater 
cada um dos argumentos declinados pela parte. Inexistência de violação ao art. 535 do CPC.

2. O Código de Processo Civil, ao tratar dos procedimentos de jurisdição voluntária, 
apresenta disciplina própria em relação ao instituto da tutela, regulado a partir do artigo 
1.187. No ponto, as regras dos artigos 1.192 e 1.193 não deixam margem de dúvida acerca 
da natureza de sentença, mormente quando, no caso concreto, o r. juízo a quo decidiu, no 
mesmo momento, pela concessão de segunda tutela em favor das avós, bem como autorizou 
a dispensa da tutela anteriormente concedida ao tio materno da criança.

3. No caso dos autos, o objeto da demanda não é o cumprimento de obrigação fundada 
em tratado internacional. Aqui não há se falar em pedido de busca e apreensão promovido 
pela União, com fundamento na Convenção de Haia. O que se discute é a tutela da criança.

3.1. A hipótese dos autos é distinta, pois o menor encontrava-se no Brasil, sob a guarda 
de seus pais, até o dia do acidente em que ficou órfão, não tendo sido removido, de forma 
ilícita, de seu país de origem. Trata-se, em consequência, de questão envolvendo a tutela 
de interesses disputados entre particulares que, inclusive, não demanda a intervenção da 
União no feito, conforme expressamente admitido pela Autoridade Central da Administração 
Federal – Acaf, órgão do Ministério da Justiça.

3.2. É incontroverso que o menor veio ao Brasil, na companhia de ambos os pais, que 
exerciam plenamente o poder familiar (guarda) sobre o filho, o qual, portanto, ingressou e 
permaneceu neste país de forma absolutamente lícita e regular, restando óbvio que, em razão 
dessa verdade, tanto a avó paterna, ora recorrida, quanto a materna, aqui recorrente, não 
detinham originariamente guarda ou poder familiar algum sobre o neto, uma vez que esse 
direito/dever, conforme já averiguado, era regular e validamente exercido pelos próprios pais, 
que moravam na cidade de Paris, em França (fls. 1.069-1.096, e-STJ), e estavam no Brasil, 
com o filho, quando do acidente que cisou a vida dos primeiros e feriu gravemente a criança, 
que contava, então, com dois anos de idade, e cuja tutela, agora, é disputada pelas avós.

3.3. Sendo assim, é forçoso reconhecer a inaplicabilidade da Convenção de Haia, na 
hipótese dos autos, porquanto não preenchidos os requisitos de seu artigo 3º, ou seja, i) 
não houve violação de guarda, porque exercida plenamente por ambos os pais, na época 
da chegada da criança ao Brasil; e ii) não havia, em favor da avó paterna, ora recorrida, 
direito de guarda do menor.

4. Na expressa dicção do art. 90 do CPC, ‘a ação intentada perante tribunal estrangeiro 
não induz litispendência, nem obsta a que a autoridade judiciária brasileira conheça da 
mesma causa e das que lhe são conexas’. Ademais, conforme determina o art. 76, parágrafo 
único, do Código Civil, o domicílio do incapaz é o do seu representante legal. Hipótese de 
competência internacional concorrente e de domicílio necessário do tutelado.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018472

5. Considerando que um dos requisitos formais exigidos pela legislação, como visto, 
é o trânsito em julgado da decisão a ser homologada, e, na hipótese em foco, a tutela 
concedida por meio de decisão judicial da Justiça francesa está sendo questionada, pelos 
parentes brasileiros, por meio de recurso próprio, é inequívoco que a sentença estrangeira 
não preenche o requisito do trânsito em julgado, circunstância a impedir a homologação 
perante o Superior Tribunal de Justiça e, por conseguinte, a própria execução do julgado 
no território nacional brasileiro.

6. Com o advento da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, que 
adotou a doutrina da proteção integral, foram modificados profundamente os paradigmas 
orientadores acerca dos fatores a serem considerados quando da prolação de decisões que 
envolvem temáticas referentes à infância e à juventude, adotando-se, a partir de então, o 
princípio do melhor interesse da criança.

6.1 Dessa forma, referido princípio – do melhor interesse da criança – tornou-se tanto 
orientador para o legislador, como para o aplicador da norma jurídica, já que estabelece 
a primazia das necessidades infantojuvenis como critério de interpretação da norma ju-
rídica e de elaboração da decisão que venha a solucionar demandas na área alcançada 
pela temática da infância e da juventude.

6.2 Com esse norte hermenêutico, não se pode ignorar o conteúdo do parecer psicosso-
cial e dos laudos médicos elaborados por diversos e conceituados profissionais que assistem 
a criança desde o acidente – especialistas que, de modo autônomo e integrado, atuam 
nas áreas de neurologia, psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e 
neuropediatria –, os quais recomendam, sem exceção, a manutenção da criança no Brasil 
neste momento, sob pena do risco de regresso em seu tratamento, ante a possível ruptura 
da recuperação não apenas física, mas também emocional, caso interrompido o tratamento 
do paciente e, também, se rompidos, outra vez, os relacionamentos já estruturados, so-
matório de fatores que se manifestam no sentido de conferir atenção ao melhor interesse 
da criança, sendo indiscutivelmente mais proveitoso ao menor que permaneça no Brasil, 
no meio onde ora se encontra e, consequentemente, com a avó materna. E isso, registre-
se para a posteridade histórica das famílias, não em virtude de a avó paterna não reunir 
condições para ter o neto em sua companhia, mas, sim, porque as graves circunstâncias 
ditadas pelos infelizes fortuitos dos acontecimentos da vida certamente já submeteram esta 
criança a agruras bastantes para que agora se imponha, novamente de modo inesperado e 
pouco compreensível a ela, complexa adaptação, isto é, mais outra abrupta modificação, 
não apenas das rotinas de seu cotidiano (dia a dia), mas ao próprio relacionamento com 
as pessoas que atualmente lhe são próximas, enfim, reiterando a desestruturação estética 
de fatos e da situação recém-consolidada ante contingências absolutamente alheias à 
vontade dos próprios protagonistas.

6.3 Essas circunstâncias, vistas em conjunto, não foram adequadamente enfrentadas 
pelo v. acórdão recorrido, daí por que não há se falar em incidência da Súmula 7/STJ, muito 
embora apreciadas a seu modo pelo juízo de primeiro grau, sem que ocorra supressão de 
instância, não mereceram definição jurídica pelo tribunal de origem, o qual se quedou ao 
largo da principiologia do melhor interesse da criança, destacadamente ao não considerar 
as recomendações médicas, limitando-se a afirmar que na França a criança poderia obter 
tratamento médico semelhante ao que tem no Brasil, desconsiderando o caráter emocional 
e afetivo do caso, notadamente em razão da tragédia que atingiu a criança.
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6.4 Nesse contexto, em virtude das orientações médicas e do relatório psicossocial 
e, portanto, conforme o princípio do melhor interesse da criança, a teor de sua proteção 
integral, é de rigor sua manutenção no Brasil, com a avó materna, tendo em conta que já 
possui laços de afetividade, social e familiar, o que tem propiciado, sem dúvida, o êxito em 
seu delicado tratamento médico.

Precedentes do STJ em casos análogos.
6.5 É certo que a própria criança, no futuro, poderá iniciar a discussão quanto a 

sua ida ou não para a França em caráter provisório ou definitivo como resultado de seu 
melhor interesse. Nesse contexto, não há vedação a que, no real e mais elevado propósito 
do bem-estar do menino, na sua formação e no seu crescimento, possa verificar-se nova 
adequação quanto à sua permanência neste ou naquele país, sempre se recordando do que 
diz o art. 28, caput, do ECA, ao estatuir que, se a criança contar com menos de 12 (doze) 
anos, sua opinião será levada em consideração, ao passo que, se for maior de 12 (doze) 
anos, é condicionante a sua anuência.

7. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1.449.560/RJ, rel. Ministro Marco 
Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19.08.2014, DJe 14.10.2014 – grifei)

Diante do arrazoado acima, decido pelo provimento da apelação de 
V.A.G. para o efeito de julgar improcedente a ação de busca, apreen-
são e restituição de N.A.S.B.G. movida pela União, afastada do caso a 
aplicação da Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro 
Internacional de Crianças.

Dos fatos posteriores à sentença

Por força do cumprimento provisório de sentença tombado sob o 
nº 5030395-28.2016.4.04.7000, em 22.11.2016 ocorreu o embarque 
de N.A.S.B.G. para a França, acompanhada por seus pais.

Não obstante esse fato, foi noticiado neste feito (eventos nos 5 e 6), 
assim como no bojo do cumprimento referido, o desrespeito a parcela 
das salvaguardas determinadas pelo juízo de origem.

Julgo que a ausência de observação, seja pela União, seja pela Fran-
ça ou mesmo pelo pai da criança, de parte das salvaguardas fixadas 
ratifica a conclusão no sentido da improcedência do pedido de retorno 
da criança.

Embora já instanciados tais fatos nesta Corte por ocasião da interposi-
ção de agravos de instrumento de decisões lançadas no cumprimento pro-
visório da sentença, entendo oportuna a sua consideração neste momento.

Consoante já referido, as salvaguardas estabelecidas na sentença 
operaram como condicionantes do deslocamento deferido em antecipa-
ção da tutela, assim entendidas de cumprimento obrigatório pelos des-
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tinatários, sob pena de não haver a restituição da criança, mesmo em 
tutela definitiva.

A conduta do pai da criança, B.N.J.B., em ter, em um primeiro mo-
mento, comprovado o seu comprometimento em observar as salvaguar-
das ajustadas, para depois, com a criança restituída para a França, es-
cusar-se de suas obrigações, sob o pretexto de que, diante das decisões 
da jurisdição francesa sobre a guarda, os comandos das salvaguardas 
cederiam espaço, denota má-fé processual. 

Isso sem falar na mal explicada ocultação da informação a respeito 
do impulso que promoveu quanto à investigação criminal em relação 
a V.A.G. por sequestro internacional, que, ao chegar na França com a 
criança, foi detida e separada de sua filha, encontrando-se sob controle 
judicial criminal, sem mais poder se encontrar só com sua filha. Já na 
chegada em Paris, foi quebrado o compromisso a respeito da salvaguar-
da que garantia a guarda provisória à mãe em território francês, que 
restou sobremaneira fragilizada. 

Por mais essas razões, merece provimento o recurso de apelação.

Dos consectários

Acolhida a apelação para julgar improcedente o pedido, fica revo-
gada a antecipação da tutela deferida na sentença, bem assim aquela 
alcançada no início do processamento, cumprindo o retorno ao estado 
de fato anterior, cuja providência mais importante representa o retorno 
de N.A.S.B.G. ao Brasil para o convívio da mãe, que desde já fica de-
terminado. 

Quanto à pendência, na Justiça do Estado do Paraná, da ação de guar-
da tombada sob o nº 00186839720148160188, assim que publicado o 
presente julgamento, caso acolhido o voto desta relatora, deve ser comu-
nicado o resultado ao juízo estadual para a eventual retomada da marcha 
processual, a teor do que dispõe o artigo 16 da Convenção da Haia.

A respeito das despesas do processo, adoto precedente do Superior 
Tribunal de Justiça firmado, à luz da Convenção da Haia, no sentido da 
responsabilidade da União pelo seu pagamento integral, incluindo ho-
norários periciais e de advogado, estes ora arbitrados em R$ 20.000,00 
em favor da representação processual da ré, diante do irrisório valor 
atribuído à causa e da complexidade do feito. Assim, ficam notadamen-
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te prejudicados os recursos adesivos. São excepcionadas apenas as des-
pesas com o retorno da criança, a teor do artigo 26 da Convenção, a 
serem eventualmente demandadas em ação própria.

Transcrevo o aresto por sua ementa:
“DIREITO INTERNACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DA HAIA 

SOBRE ASPECTOS CIVIS DO SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS. 
AÇÃO DE BUSCA, APREENSÃO E RESTITUIÇÃO DE CRIANÇA. DESPESAS COM 
A PERÍCIA DESIGNADA. ÔNUS DO ESTADO CONTRATANTE. ART. 26, § 2º, DA 
CONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE RESSALVA FEITA PELO BRASIL QUANTO AO RE-
FERIDO DISPOSITIVO CONVENCIONAL. APLICAÇÃO DO CPC. DESCABIMENTO. 
REGRA ESPECIAL QUE PREFERE À NORMA GERAL DO DIREITO PROCESSUAL 
CIVIL PÁTRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crian-
ças ingressou no ordenamento pátrio por meio do Decreto Legislativo nº 79/1999, tendo a 
referida convenção, para efeito de ciência pública, sido promulgada mediante o Decreto nº 
3.413, de 14 de abril de 2000. 

2. O Brasil não opôs reserva ao regramento contido no § 2º do art. 26 da Convenção da 
Haia, como lhe competia fazer, na forma do art. 42 do texto convencional. Com isso, assumiu 
o ônus de ‘arcar com as despesas processuais, independentemente da condição do reque-
rente ou do requerido. Consequentemente, as custas processuais não devem ser pagas pelo 
requerente, nem deve haver ressarcimento destas pelo requerido em caso de sucumbência. 
Mesma interpretação se estende às demais despesas processuais, especialmente honorários 
periciais de psicólogos e intérpretes, cartas rogatórias e honorários advocatícios’ (TIBUR-
CIO, Carmen; CALMON, Guilherme. Sequestro internacional de crianças: comentários à 
Convenção da Haia de 1980. São Paulo: Atlas, 2014. p. 490).

3. Ademais, havendo a Convenção da Haia regulado inteiramente a matéria, descabe o 
argumento da União de que se deveria aplicar a regra contida no art. 33 do CPC/1973. É 
que, tratando o texto convencional de regramento especial, prefere à norma geral do Direito 
Processual Civil pátrio, a qual somente se aplica quando existe lacuna – o que não ocorre 
na espécie – e desde que haja compatibilidade material.

4. A interpretação adequada, conforme estabelecida pelo aresto impugnado, portanto, 
é a de que deve o Estado brasileiro arcar integralmente com as custas e as despesas do 
processo de restituição, independentemente da condição do requerente ou do requerido, 
ressalvando-se apenas a faculdade de exigir o pagamento das despesas com o retorno da 
criança (art. 26 da Convenção).

5. Recurso especial não provido.” (REsp 1.698.691/BA, rel. Ministro Og Fernandes, 
Segunda Turma, julgado em 07.12.2017, DJe 18.12.2017)

Dispositivo

Ante o exposto, voto por afastar a perda de objeto da ação, negar 
provimento aos agravos retidos, dar provimento à apelação de V.A.G. e 
julgar prejudicados os recursos adesivos da União e de B.N.J.B.
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AGRAVO EM SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA  
Nº 5066299-26.2017.4.04.0000/PR

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

Agravante: Ministério Público Federal
Agravados: Instituto Ambiental do Paraná – IAP

União – Advocacia-Geral da União
Interessados: Federação da Agricultura do Estado do Paraná

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama

EMENTA

Processual Civil. Agravo em suspensão de execução de sentença em 
ação civil pública. Lesão à ordem econômica e administrativa.

1. Concreta possibilidade de suspensão das atividades do setor su-
croalcooleiro, na medida em que o prazo fixado pelo juízo inviabiliza a 
atividade de “queima controlada” e causa previsíveis danos aos traba-
lhadores rurais e à indústria.

2. A ordem administrativa restou vulnerada, na medida em que a exi-
gência do EIA/Rima como condição prévia para a concessão da autori-
zação da “queima controlada” não foi apreciada pelas cortes superiores 
e não existem condições técnicas de ser cumprida imediatamente.

3. Em sede de cognição sumária característica da medida de contracau-
tela, goza de razoabilidade a argumentação trazida na peça inaugural, no 
sentido de que a decisão proferida no cumprimento provisório de sentença 
atenta contra a ordem administrativa e a economia pública.

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 Re-
gião, por maioria, rejeitar a questão de ordem e, no mérito, por unanimi-
dade, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, votos e notas 
de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 24 de maio de 2018.
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 pelo Ministério Público Federal em face 
de decisão desta Presidência (evento 2) que deferiu pedido de suspensão 
dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo Federal da 2ª Vara Federal 
de Umuarama/PR, em sede de Cumprimento Provisório de Sentença nº 
5003613-69.2016.404.7004/PR, a qual deferiu o cumprimento provisó-
rio da sentença e determinou que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
sob pena de multa (artigos 536 e 537 do NCPC), as entidades rés provi-
denciassem (ou deixassem de fazer) as medidas administrativas neces-
sárias ao cumprimento das determinações consignadas na sentença de 
mérito prolatada na Ação Civil Pública nº 5001160-09.2013.4.04.7004.

As razões recursais do Ministério Público Federal, em síntese, ale-
gam que (a) falta interesse, competência e legitimidade ao Instituto 
Ambiental do Paraná – IAP, pois sua finalidade única é a proteção do 
meio ambiente, e não a defesa dos interesses econômicos e financeiros 
dos poluidores do setor privado; (b) a sentença de mérito, confirmada 
pelo Tribunal, reconheceu a incompetência do IAP, razão pela qual suas 
assertivas devem ser vistas com sérias ressalvas para fins de reconhecer 
sua ilegitimidade na presente postulação; (c) não se fazem presentes 
os fundamentos legais necessários para a concessão de suspensão da 
execução, consoante previsão no caput do art. 4º da Lei nº 8.437/92, 
já que não ocorrem as hipóteses legais; (d) haveria a necessidade de 
salvaguarda de um mínimo de contraditório por meio da oitiva do Mi-
nistério Público, que é o órgão constitucionalmente destinado a agir em 
prol desses interesses, na forma do caput do art. 127 da Lei Magna e 
dos arts. 176 e 178 do Código de Processo Civil, sem considerar que é 
o autor da ação cujo objeto é a proteção desse mesmo interesse público 
e cuja sentença exequenda foi confirmada pelo Tribunal; (d) uma mera 
leitura da parte dispositiva da sentença cuja execução se pretende sus-
pender basta para fins de constatar que o trânsito em julgado só é tratado 
no item a; no restante das disposições, as quais consistem em mais 04 
(quatro), não há menção alguma à necessidade do trânsito em julgado 
para fins de se tornar exequível a decisão; (e) causa perplexidade a pos-
tulação do IAP no sentido contrário à exigência legal do EIA/Rima para 
tomar posição em favor da desoneração do empreendedor-poluidor, em 
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que pese transcorridos mais de 08 (oito) anos do ajuizamento da ação 
civil pública na qual se pretende exigir e executar esse imprescindível 
estudo.

Requer, portanto, a reforma do decisum para indeferir o pedido de 
suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo Federal da 2ª 
Vara Federal de Umuarama/PR, em sede de Cumprimento Provisório 
de Sentença nº 5003613-69.2016.404.7004/PR.

Intimada para contrarrazões, a União argumentou que, (a) por força 
de decisão proferida por esta Corte, na Medida Cautelar nº 5001342-
21.2014.404.0000, foi suspenso o cumprimento provisório da sentença 
exequenda, uma vez que a decisão fática está vinculada ao respectivo 
trânsito em julgado; (b) após a prolação da sentença, normas posterio-
res (Decreto nº 8.437/15) estabeleceram as tipologias de empreendi-
mentos e atividades cujo licenciamento ambiental será de competência 
da União, excluindo a queima de palha de cana-de-açúcar como po-
tencialmente poluidora; (c) quanto à legitimidade do IAP, aduz que, se 
a parte tem legitimidade para integrar o polo passivo do feito originá-
rio, presume-se que ela seja legítima para suspender eventual decisão 
proferida no feito, sendo as hipóteses do art. 4º da Lei nº 8.437/92 de 
ordem geral e transindividual, não se podendo restringir a medida a 
um interesse apenas individual, razão pela qual não há falar-se nem em 
ilegitimidade, nem em falta de interesse.

O Instituto Ambiental do Paraná – IAP defendeu que o órgão am-
biental estadual está protegendo sim o meio ambiente, possuindo legiti-
midade, competência e interesse de agir para propor o recurso para sus-
pender a execução de sentença que estava em trâmite, bem como que 
existem os requisitos legais para a suspensão da execução provisória e 
a inviabilidade de ser cobrado o EIA/Rima para as licenças de despalha 
de cana-de-açúcar. Alega que a ordem econômica será afetada em virtu-
de do fechamento de milhares de empregos, por conta da possibilidade 
de suspensão das atividades das empresas do setor de produção que 
exige como matéria-prima a cana-de-açúcar, afetando todo o comércio 
da região onde existem as usinas sucroalcooleiras, e também a ordem 
administrativa, em razão de a atividade, já agregada ao sistema admi-
nistrativo do órgão, sofrer alteração, pois haverá mudança no sistema 
de trabalho administrativo do órgão ambiental, existindo como obri-
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gatoriedade para a queima da palha a elaboração do Estudo de Impac-
to Ambiental – EIA/Rima, matéria que é alvo de recurso proposto em 
medida cautelar e que ainda não possui decisão das cortes superiores. 
Por fim, argumenta que, se o órgão ambiental foi citado para responder 
os argumentos da inicial, tem-se que tem direito a pleitear recursos das 
decisões emanadas, pois estas também lhe atingirão, como no caso dos 
autos da ação civil pública movida nos autos de origem.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: A 
r. decisão agravada restou assim explanada, verbis:

“Consoante o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, que trata sobre a concessão de medidas 
cautelares 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 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 desacerto da decisão que terá sua eficácia suspensa. A licitude ou 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, oportunamente 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 – grifo nosso).

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 
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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
‘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.

Feitas essas considerações a respeito da natureza e do objeto jurídico do incidente de 
suspensão de sentença, cumpre aludir que a tese central do IAP gravita em torno da suposta 
ofensa à ordem econômica e administrativa.

No âmbito da Lei 8.437/92, a ofensa à ordem pública significa a interferência precária 
do Poder Judiciário (liminar ou sentença não transitada em julgado) sobre a atuação do 
poder público justificada em lei.

Na hipótese ora sub judice, o IAP sustenta que a decisão impugnada afetará não só a 
ordem econômica, como também a ordem administrativa.

No tocante à ordem econômica, parece concreta a possibilidade de suspensão das ati-
vidades do setor sucroalcooleiro, na medida em que o prazo fixado pelo juízo inviabilizará 
a atividade de ‘queima controlada’ e causará previsíveis danos aos trabalhadores rurais e 
à indústria. Por outro lado, a ordem administrativa restou vulnerada na medida em que a 
exigência do EIA/Rima como condição prévia para a concessão da autorização da ‘queima 
controlada’ não foi apreciada pelas cortes superiores e não existem condições técnicas de 
ser cumprida imediatamente.

Cabe reforçar que a suspensão de liminar não possui natureza de sucedâneo recur-
sal 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.

Não se está a ignorar, por outro lado, a fundamental relevância das medidas propostas 
pelo Ministério Público Federal na ação civil pública, entretanto, em sede de medida cautelar, 
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esta Corte determinou a suspensão da execução provisória da sentença, em razão do risco 
de lesão grave à economia pública, exarando a seguinte decisão, verbis:

‘Trata-se de pedido de suspensão da execução de antecipação de tutela deferida por 
esta Corte nos autos da Ação Civil Pública nº 50031048320124047003 por ocasião do 
julgamento dos apelos lá interpostos.

A parte requerente, em síntese, argui a impossibilidade de cumprimento provisório 
do julgado no exíguo tempo fixado por esta Corte – 30 (trinta) dias –, notadamente ante a 
complexidade das obrigações a si impostas.

DECIDO
Presente a contemporânea equação processual – já realizado o juízo de admissibilidade 

dos recursos excepcionais interpostos nos autos principais –, a competência delegada dos 
tribunais superiores a esta Vice-Presidência já se exauriu. Entretanto, para não deixar a parte 
sem amparo de jurisdição enquanto os autos são remetidos para os tribunais superiores – o 
que poderia ocasionar lesão grave ou de difícil reparação – é que esta Vice-Presidência 
passa a analisar o pedido ora deduzido.

À vista das alegações do recorrente, verifica-se que a execução provisória da antecipação 
de tutela deferida nos autos principais tem aptidão para produzir grave lesão à economia 
pública. Rigorosamente, as obrigações impingidas ao requerente pelo acórdão desta Corte 
necessitam de um tempo distendido à sua implementação. A suspensão da queima da cana-
de-açúcar neste momento produziria o esvaziamento da safra de 2016.

No sentido do deferimento de suspensão da execução de antecipação de tutela em ação 
civil pública versando meio ambiente, é bastante ilustrativo citar:

‘Data de publicação: 16.09.2009
Ementa: AGRAVO NA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. TERMINAL PÚBLICO DE ÁLCOOL DE PARANAGUÁ. OPERAÇÃO. LI-
CENÇA AMBIENTAL. LESÃO À ORDEM ECONÔMICA E PÚBLICA. OCORRÊNCIA. 
LEI Nº 8.437/92. A decisão agravada está suficientemente fundamentada, pois foi construída 
por meio de argumentos fáticos relacionados com a respectiva consequência jurídica. Não 
há falar, pois, em ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF/88. Há nos autos ofício expedido 
pela 8ª Coordenadoria Regional de Defesa Civil do Estado do Paraná informando que existe 
um plano de evacuação que visa à proteção dos moradores vizinhos ao Terminal Público 
de Álcool de Paranaguá contra incêndio, vendaval, explosões, etc. Isso demonstra que o 
poder público estadual está preocupado com a integridade dos moradores da região e não se 
encontra omisso diante da situação. O terminal público já possui autorização para operação 
(nº 22.599) emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná. O fato de o ato ter sido expedido 
por órgão estadual em favor de outro ente vinculado também à administração estadual não 
é razão suficiente para a sua anulação. Deve-se ter presente que os atos administrativos 
gozam de presunção de legitimidade e somente têm a sua validade e, em consequência, 
a sua eficácia comprometidas após o pronunciamento final nas esferas administrativa ou 
judicial. A construção do Terminal Público de Álcool de Paranaguá implicou um investi-
mento de grande monta para o governo do Estado do Paraná e consiste em uma alternativa 
vantajosa para os produtores da região que dele se utilizam. Deve ser observado, ainda, 
que a Appa firmou diversos contratos cujo descumprimento pode gerar multas a causar 
ainda mais prejuízos à autarquia. E mais, considerando que a produção de álcool consiste 
em um segmento vital para o sistema produtivo brasileiro e, em especial, para o Estado do 
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Paraná, entendo que a suspensão das atividades do Terminal Público de Álcool de Parana-
guá acarretaria lesão grave à ordem econômica da região, pois é notória a deficiência que a 
economia nacional possui no que diz respeito à logística de escoamento da safra. Por essas 
razões, a paralisação das atividades do empreendimento até o fim da ação civil pública é 
medida que se afasta da razoabilidade. (...)’ (Encontrado em: CFD-0 ANO-1988 ART-93 
INC-9 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 SUSPENSÃO DE LIMINAR SL 20467 PR 
2009.04.00.020467-8 (TRF-4) VILSON DARÓS)

‘Data de publicação: 05.11.2008
Ementa: AGRAVO EM SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA AJUIZADA PARA SUSPENDER O LICENCIAMENTO AMBIENTAL ES-
TADUAL CONCEDIDO PARA A PRÁTICA DE SILVICULTURA. PRESENÇA DOS 
REQUISITOS DO ART. 4º DA LEI 8.437/92. Ausência de prejudicialidade para o conhe-
cimento do agravo pela Corte Especial, pois a suspensão dos efeitos da liminar foi deferida 
pela Presidência em data anterior ao ajuizamento de agravo de instrumento interposto contra 
a mesma decisão. Se na liminar o juízo a quo considerou conexas as ações civis públicas 
nos 2007.71.00.034718-7 e 2007.71.00.031307-4 e determinou que fossem processadas de 
modo simultâneo, proferindo uma decisão conjunta direcionada às duas ACPs, é certo que 
a suspensão se estende a ambas. O artigo 4º da Lei nº 8.437/92 prevê a possibilidade de 
suspensão das decisões concessivas de liminares e das sentenças proferidas em ações contra 
o poder público ou seus agentes, se configurado que a execução do ato judicial implicará 
ameaça de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Pedido de suspen-
são formulado com vistas a evitar prejuízos de natureza econômica pela perda de vultosos 
investimentos para o Estado do Rio Grande do Sul, já que a liminar foi deferida no sentido 
de transferir ao Ibama a responsabilidade pelo licenciamento ambiental de empreendimentos 
relacionados à atividade de silvicultura a ser desenvolvida na área denominada Bioma Pampa, 
desconstituindo o licenciamento já efetuado pela Fepam. Questão de índole constitucional 
que exige exercício de interpretação sobre atribuições dos entes federativos a ser decidida 
em sentença, e não em liminar, pois a característica desta última é a provisoriedade, e até 
porque a própria União e o Ibama requereram a declaração de ilegitimidade passiva para 
permanecer no feito originário. Se a decisão judicial cujos efeitos se pretendem fazer cessar 
conduzir às graves consequências já especificadas, sua suspensão deve ser admitida, ‘impon-
do-se o máximo rigor na averiguação dos pressupostos autorizadores da contracautela, caso 
a caso, de forma concreta’ (STF, SS 3.201/GO, rel. Min. Presidente Ellen Gracie Northfleet, 
DJU 27.06.2007, p. 18). Decisão proferida com a ressalva de que os demais instrumentos 
recursais devem ser manejados de acordo com a natureza de seus respectivos pressupostos, 
razão por que a matéria que trata de aspectos jurídicos fica relegada ao âmbito apropriado. 
Agravo improvido.’ (Encontrado em: CONCESSÃO, ÓRGÃO PÚBLICO, ESTADO. 
PRESIDENTE, TRIBUNAL, SUSPENSÃO, EXECUÇÃO, LIMINAR, TRANSFERÊN-
CIA, (...) LEG-FED LEI-8437 ANO-1992 – STF: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSTAÇÃO, 
LICENÇA AMBIENTAL, EXPLORAÇÃO, FLORESTA. (...) FEDERAÇÃO. AGRAVO 
NA SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA AGVSL 40022 RS 
2007.04.00.040022-7 (TRF-4) SILVIA MARIA GONÇALVES GORAIEB)

A extensão pretendida pelo requerente aos efeitos da decisão ora proferida, entretanto, 
não merece acolhida. Isso porque não se pode deixar ao alvedrio da parte-ré/condenada ditar 
o momento apropriado à satisfação das suas obrigações fixadas na sentença.
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Ante o exposto, defiro a suspensão da execução da antecipação de tutela nos autos de 
origem tão só até o trânsito em julgado da sentença ou até a reanálise da questão pelos 
tribunais superiores, prevalecendo o termo final que primeiro implementar-se.’

Acresça-se, também, que, não obstante a determinação contida nos autos da Medida 
Cautelar nº 5001342-21.2014.404.0000, a sentença proferida na ação civil pública, mantida 
por esta Corte, determina de forma expressa que a execução do julgado só ocorrerá com o 
trânsito em julgado, fato que, por si só, autoriza a concessão da tutela de urgência. Como 
visto, a sentença asseverou que a execução provisória só ocorreria com o trânsito em julgado, 
tendo em conta, justamente, os danos que a execução provisória poderia causar.

Dessa forma, em sede de cognição sumária característica da medida de contracautela, 
goza de razoabilidade a argumentação trazida na peça inaugural, no sentido de que a decisão 
proferida no cumprimento provisório de sentença atenta contra a ordem administrativa e 
a economia pública.

Em face do exposto, defiro o pedido de suspensão dos efeitos da decisão proferida no 
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA Nº 5003613-69.2016.4.04.7004/PR, 
até o trânsito em julgado da decisão.”

Aos mesmos fundamentos acima transcritos faço remissão, tomando-os  
por integrados neste voto, certo de que as razões recursais de ambas as par-
tes não infirmam a fundamentação adotada pela decisão agravada.

Neste incidente, de natureza eminentemente política, cabe analisar 
se a questão debatida nos autos afeta o interesse público e ostenta po-
tencialidade de prejuízo à ordem, à saúde e à economia públicas. E, 
nesse mister, verifico que, pelos argumentos trazidos no pedido inicial, 
parece concreta a possibilidade de suspensão das atividades do setor su-
croalcooleiro, na medida em que o prazo fixado pelo juízo inviabilizaria 
a atividade de “queima controlada” e causaria previsíveis danos aos 
trabalhadores rurais e à indústria. Por outro lado, a ordem administrati-
va restou vulnerada na medida em que a exigência do EIA/Rima como 
condição prévia para a concessão da autorização da “queima controla-
da” não foi apreciada pelas cortes superiores e não existem condições 
técnicas de ser cumprida imediatamente. Some-se a isso o noticiado nas 
contrarrazões de que normas posteriores (Decreto nº 8.437/15) estabe-
leceram as tipologias de empreendimentos e atividades cujo licencia-
mento ambiental será de competência da União, excluindo a queima de 
palha de cana-de-açúcar como potencialmente poluidora.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso do Ministério 
Público Federal.

É o voto.
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VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: O eminente re-
lator decide por bem negar provimento ao agravo interposto pelo MPF.

Peço vênia para divergir da solução alvitrada por Sua Excelência.
Inicialmente, suscito questão de ordem relacionada à competência 

para processamento do presente feito, haja vista que se trata de suspen-
são de decisão proferida em cumprimento provisório de sentença.

Com efeito, confirmada a sentença pela colenda Terceira Turma des-
te TRF (e. 8 e 9 da AC nº 50011600920134047004), opera-se o efeito 
substitutivo da decisão de primeira instância, a qual é substituída pelo 
acórdão que a ratificou integralmente.

Logo, remanescendo apenas o Recurso Especial nº 1.528.653/PR 
(2015/0096676-0), conforme consulta processual no portal do STJ 
a partir do registro contido no e. 85 da Apelação Cível nº 5001160-
09.2013.4.04.7004, é forçoso reconhecer que a medida excepcional re-
clamada neste feito deve ser examinada por aquela honorável Corte por 
expressa disposição do art. 4º, § 1º, da Lei 8.437/1992:

“Art. 4º Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do res-
pectivo 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.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar 
inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada 
em julgado.” (grifei)

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial tradicional desta Corte:
“AGRAVO. SUSPENSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPETÊNCIA. 

PRESIDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
RELATOR DETERMINANDO A CONVERSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
EM RETIDO. Havendo decisão no TRF do relator em agravo de instrumento interposto 
contra a decisão proferida em primeira instância, a competência de eventual pedido de 
suspensão de liminar desloca-se para a presidência dos tribunais superiores. O desloca-
mento da competência ocorre inclusive na hipótese em que a decisão de membro do tribunal 
determina a conversão do agravo de instrumento em retido, restando mantida a decisão 
agravada por não oferecer risco de causar lesão grave e de difícil reparação.” (TRF4, SL 
2009.04.00.039823-0, Corte Especial, relator Vilson Darós, D.E. 22.01.2010)

“AGRAVO. SUSPENSÃO DE LIMINAR PREVIAMENTE IMPUGNADA POR 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. INCOMPETÊNCIA 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018 485

DA PRESIDÊNCIA PARA SUSPENDER DECISÃO PROFERIDA POR MEMBRO OU 
ÓRGÃO FRACIONÁRIO DA CORTE.

A presidência é incompetente para suspender liminar já examinada em agravo de instru-
mento por membro ou órgão fracionário do próprio tribunal (Questão de Ordem no Agravo 
em Suspensão de Execução de Liminar nº 2006.04.00.019959-1). Circunstância em que a 
decisão de primeiro grau deixou de ter força própria e continua a produzir efeitos pela con-
firmação dada pelo relator. A interposição concomitante de agravo de instrumento e pedido 
de suspensão para atacar o mesmo ato judicial deve observar a competência jurisdicional 
para examinar cada um dos pedidos. Agravo improvido.” (TRF4, SL 2009.04.00.006618-0, 
Corte Especial, relatora Silvia Maria Gonçalves Goraieb, D.E. 06.05.2009)

“AGRAVO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS EFETUADAS DENTRO DA PRÓ-
PRIA ÁREA TERRITORIAL. APLICAÇÃO DE TARIFAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA. 
AGRAVO E SUSPENSÃO. CONCOMITÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO APRE-
CIADO PELO TRIBUNAL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSORTE.

1. Da decisão antecipatória dos efeitos da tutela pode-se formular, concomitantemente, 
agravo de instrumento e pedido de suspensão, pois se trata de medidas com diferentes 
naturezas e com fundamentos também autônomos.

2. Apreciado o agravo de instrumento, o ‘julgamento proferido pelo tribunal substituirá 
a sentença ou a decisão recorrida’ (CPC, art. 512), sendo que ao presidente falece compe-
tência para suspender decisão dos juízes ou dos órgãos fracionários do próprio tribunal.

3. No caso dos autos, é irrelevante que o agravo de instrumento tenha sido interposto 
somente por um dos litisconsortes, porque o status da decisão – agora do tribunal – des-
loca a competência para conhecimento da matéria à presidência do Superior Tribunal 
de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, conforme os fundamentos da causa.” 
(TRF4, AGVSEL 2002.04.01.046018-1, Corte Especial, relator Teori Albino Zavascki, 
DJ 07.05.2003, grifei)

Diverso não é o entendimento dos tribunais superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO (CF, ART. 105, I, f). USURPAÇÃO 

DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUSPENSÃO DE 
EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGA-
MENTO. EFEITO SUBSTITUTIVO DO RECURSO. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA 
ORDINÁRIA. EMERGÊNCIA DA COMPETÊNCIA DO STJ. RECLAMAÇÃO PROCE-
DENTE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO.

1. Em virtude do efeito substitutivo (CPC, art. 512), uma vez julgado o mérito do recurso 
pelo tribunal a quo, o decisum dali decorrente, no que tiver sido objeto do apelo, substitui 
a decisão recorrida, ainda que a pretensão recursal não tenha sido acolhida.

2. Da interpretação sistemática do art. 4º, §§ 4º, 5º e 6º, da Lei 8.437/92, do art. 25 da 
Lei 8.038/90 e do art. 1º da Lei 9.494/97, tem-se que o julgamento colegiado do agravo 
de instrumento manejado contra a decisão que deferiu liminar ou tutela antecipada, com o 
exaurimento da instância ordinária, faz cessar a competência da presidência do Tribunal de 
Justiça e inaugura a do presidente do Superior Tribunal de Justiça, corte competente para 
conhecer de eventual recurso especial, para o processamento e o julgamento de pedido de 
suspensão da execução da liminar ou da tutela antecipada.
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3. Comprovada a usurpação da competência desta Corte Superior, dá-se provimento 
ao presente agravo interno, para julgar procedente a reclamação, cassando-se a decisão 
reclamada.” (AgRg na Rcl 6.953/BA, rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado 
em 05.11.2014, DJe 11.12.2014)

“PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRI-
BUNAL DE JUSTIÇA. EMPREENDIMENTO VIÁRIO. MEDIDA LIMINAR QUE DE-
TERMINOU A PARALISAÇÃO PARCIAL DAS OBRAS. ATO JUDICIAL QUE CAUSA 
LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS.

I – A competência para o processamento e o julgamento do pedido de suspensão é 
do presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento de eventual recurso cabível 
para desafiar decisão cujos efeitos se busca sobrestar. No caso, mantida a medida 
liminar pelo tribunal a quo, está inaugurada a competência do Superior Tribunal de 
Justiça para o exame do presente pedido de suspensão, afastando-se a preliminar de 
incompetência.

[...]” (AgRg na SLS 2.032/SP, rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado 
em 18.11.2015, DJe 16.12.2015, grifei)

Caso a questão de ordem ora suscitada seja rejeitada, passo ao exa-
me do recurso ministerial, rechaçando, de imediato, a pretensão de sus-
pensão proposta, pois a Corte Especial do egrégio STJ entende que as 
hipóteses de suspensão de sentença são expressas, descabendo o uso 
indiscriminado dos pedidos amparados na Lei 8.437/1992:

“PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. EXECUÇÃO DE 
SENTENÇA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

Os atos praticados em execução de sentença não estão sujeitos ao controle previsto no 
art. 4º, caput, da Lei nº 8.437, de 1992, quando decorrente de ação ordinária.

Agravo regimental não provido.” (AgRg na SLS 1.401/RJ, rel. Ministro Ari Pargendler, 
Corte Especial, julgado em 01.07.2011, DJe 28.09.2011)

“AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. CUM-
PRIMENTO DE SENTENÇA. FASE EXECUTÓRIA. DESCABIMENTO. NEGADO 
SEGUIMENTO AO PEDIDO. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA A FUNDAMENTAÇÃO 
DA DECISÃO ATACADA. NEGADO PROVIMENTO.

I – Ao pedido suspensivo foi negado seguimento em razão do fato de que a decisão nele 
atacada foi prolatada em autos de ‘cumprimento de sentença’, originária de ação de inde-
nização por danos morais, não se aplicando à hipótese o art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 e 
muito menos o art. 15 da Lei nº 12.016/2009 para fins de acatamento de pedido suspensivo.

II – A agravante não consegue infirmar a fundamentação da decisão agravada.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg na SLS 2.053/PI, rel. Ministro Francisco Falcão, 

Corte Especial, julgado em 18.11.2015, DJe 16.12.2015)

A propósito, o voto condutor desse julgado mais recente refere, 
expressamente, que não se aplica a medida do art. 4º, § 1º, da Lei nº 
8.437/1992 em sede de cumprimento de sentença:
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“O pedido suspensivo encontra-se regido pela Lei nº 8.437/92 (‘Dispõe sobre a concessão 
de medidas cautelares contra atos do poder público e dá outras providências’), que, no que 
aqui nos interessa, assim dispõe:

‘Art. 4º 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.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em processo de ação cautelar 
inominada, no processo de ação popular e na ação civil pública, enquanto não transitada 
em julgado.’

Ora, nos termos do § 1º acima transcrito, a possibilidade de se estender a suspensão de 
execução de liminar às sentenças está limitada àqueles três tipos de ações mencionados. É 
bem de ver, portanto, que a hipótese dos autos – execução de determinação judicial – de 
forma alguma se encontra amparada pela legislação de regência. Isso porque, quando o 
legislador quis autorizar a suspensão da sentença, assim o fez de forma expressa.”

Ademais, não desconheço a fundamentação esposada na decisão de-
negatória da Vice-Presidência, proferida em 23.01.2014, sobre a vincu-
lação da execução da sentença ao trânsito em julgado (e. 2 da Cautelar 
Inominada nº 5001342-21.2014.4.04.0000):

“[...] Não obstante os argumentos expendidos pelo requerente [Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná], no que concerne à existência do fumus boni iuris e do periculum in 
mora, sejam consideráveis, o certo é que não ficou perfeitamente evidenciado no presente 
pleito o efetivo interesse na concessão de efeito suspensivo atrelado a recurso especial 
interposto.

É que, conforme afirmou o próprio requerente na sua petição, o magistrado de primeiro 
grau vinculou a execução do julgado por parte do IAP ao trânsito em julgado da decisão.

Assim, antes do trânsito em julgado da decisão não haverá possibilidade de execução 
provisória do julgado, em face do que determinou a própria sentença de primeiro grau.

Diante dessas considerações, INDEFIRO A LIMINAR em face da falta de interesse 
processual do requerente da medida. [...]” (destaquei)

Tampouco desconheço que a sentença proferida na ACP nº 
2009.70.04.000528-2, anexada ao feito originário, Apelação Cível nº 
5001160-09.2013.4.04.7004 (e. 15.92/fl. 47), efetivamente fixou a data 
do trânsito em julgado como marco temporal do pagamento da multa 
diária em face do descumprimento da proibição da emissão de licenças 
pelo IAP, verbis:

“a) proibir o IAP de conceder novas autorizações para a queima controlada da palha de 
cana-de-açúcar, ou de renovar as já expedidas (por ser incompetente), em área compreen-
dida por esta Subseção Judiciária de Umuarama – PR, sob pena de multa que fixo em R$ 
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1.000,00 para cada autorização/licença concedida ou renovada em descumprimento da 
presente ordem a partir do seu trânsito em julgado;” (grifei)

Contudo, ainda que não tenha sido definitivamente julgada a alu-
dida ACP, haja vista que não foi julgado o REsp nº 1.528.653/PR 
(2015/0096676-0), conforme consulta processual no portal do STJ 
a partir do registro contido no e. 85 da Apelação Cível nº 5001160-
09.2013.4.04.7004, a decisão originária desta suspensão de execu-
ção de sentença limitou-se ao cumprimento provisório do julgado em 
face da ausência de efeito suspensivo dos recursos excepcionais em 
18.08.2016 (e. 3 do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5003613-
69.2016.4.04.7004/PR):

“No julgamento da apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por meio do 
acórdão exarado no evento 9, integrado por embargos de declaração, manteve a sentença 
in totum.

Ante o exposto, com urgência, intimem-se as entidades abaixo nominadas para, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de multa (artigos 536 e 537 do NCPC), 
providenciar (ou deixar de fazer) as medidas administrativas necessárias ao cumprimento 
das determinações consignadas na sentença de mérito prolatada na Ação Civil Pública nº 
5001160-09.2013.4.04.7004, em especial: (...).”

Na sequência, atente-se para a prudência do magistrado de origem em 
suspender a decisão supra para realizar audiência de conciliação a pedido 
do próprio IAP (e. 29), a qual, após diversas redesignações, ocorreu em 
18.10.2017 (e. 102 do feito 5003613-69.2016.4.04.7004/PR), tendo sido 
consignado o seguinte:

“Atos praticados na audiência: 1. Pelo IAP foi juntada nota técnica elaborada con-
juntamente com o Ibama, relativamente às futuras medidas de controle ambiental a serem 
empregadas na atividade de queima da palha da cana-de-açúcar na região de Umuarama. 
2. O Ministério Público Federal salientou que não é possível manifestar-se sobre a nota 
técnica, sendo necessária a apresentação de esboço da proposta de acordo no qual cons-
tem detalhadamente os compromissos e as medidas a serem adotadas, inclusive quanto à 
delegação de competência do Ibama para o IAP, além da submissão da proposta de acordo 
à 4ª CCR/MPF. Requereu também a fixação de prazos adequados à manifestação da Faep 
quanto ao interesse na formalização de acordo, bem como para a posterior apresentação da 
respectiva proposta, caso seja de interesse dos requeridos. 3. A Faep requereu prazo para 
manifestar-se sobre a nota técnica conjunta do Ibama/IAP. 4. O IAP requereu a concessão 
de 30 dias de prazo para elaboração da proposta de acordo, caso haja aceitação dos termos 
da nota técnica pela Faep.

Pelo mm. juiz federal foi proferida a seguinte decisão: 1. Concedo o prazo de 15 (quin-
ze) dias para que a Faep se manifeste sobre o interesse na realização de acordo baseado 
na nota técnica conjunta IAP/Ibama. 2. Caso a Faep manifeste interesse na realização de 
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acordo, intimem-se os réus para que formalizem os termos da proposta de acordo, que será 
apresentada ao MPF, no prazo de 30 (trinta) dias. A Faep deverá participar da elaboração 
da proposta de acordo. 3. Considerando que o pedido de cumprimento provisório foi 
protocolado em julho/2016, não serão deferidos pedidos de prorrogação de prazo, sendo 
que o decurso sem manifestação será interpretado como recusa à celebração de acordo. 4. 
Presentes intimados.”

No entanto, diante da discordância da Faep, sobreveio a decisão im-
pugnada neste feito em 14.11.2017, vazada nestas letras (e. 114):

“Inviabilizada a celebração de TAC – Termo de Ajustamento de Conduta, em face da 
ausência de interesse da terceira interessada na solução negociada para finalizar o litígio, é 
necessário analisar os pedidos de suspensão do cumprimento provisório.

Os pedidos de suspensão estão baseados na interpretação do item a do dispositivo da 
sentença proferida no processo nº 5001160-09.2013.4.04.7004, que é objeto do pedido de 
cumprimento provisório nestes autos eletrônicos:

‘a) proibir o IAP de conceder novas autorizações para a queima controlada da palha de 
cana-de-açúcar, ou de renovar as já expedidas (por ser incompetente), em área compreen-
dida por esta Subseção Judiciária de Umuarama – PR, sob pena de multa que fixo em R$ 
1.000,00 para cada autorização/licença concedida ou renovada em descumprimento da 
presente ordem a partir do seu trânsito em julgado;’ (original sem grifo)

A interpretação dada pela União e pela Faep é no sentido de que tal item proibiu a 
execução provisória da sentença, condicionando explicitamente sua execução ao trânsito 
em julgado.

O Ministério Público Federal, por sua vez, defende que a deliberação judicial foi apenas 
no sentido de limitar a exigência da multa ao trânsito em julgado.

Apesar do esforço dos executados, entendo que sua tese não está amparada pelos con-
tornos semânticos ou processuais do texto interpretado. Vejamos.

Do ponto de vista semântico, entendo que o ponto que o magistrado prolator da de-
cisão quis limitar foi a exigência da multa pelo descumprimento da decisão, pois o texto 
‘a partir do trânsito em julgado’ está situado a partir da vírgula e estritamente ligado à 
incidência da multa fixada.

Abordando o tema do ponto de vista processual, entendo que o texto ‘a partir do seu 
trânsito em julgado’ deve ser compreendido no sentido de uma sentença prolatada na vigência 
do Código de Processo Civil de 1973, o qual não possuía normatização sobre o momento 
em que a multa poderia ser exigível. Na fundamentação da sentença, observe-se, não há 
qualquer menção à impossibilidade de cumprimento provisório da sentença, de modo que 
a limitação decorrente da menção ao trânsito em julgado ou está ligada à exigibilidade da 
multa, ou não passa de um reconhecimento legal de que as sentenças, em regra, somente 
são executáveis após o trânsito em julgado.

O fato de toda sentença ser executável, em regra, após o trânsito em julgado de modo al-
gum impossibilita o cumprimento provisório, desde que cumpridos os requisitos processuais.

Na pior das hipóteses, o que o texto permite compreender, em um sentido que ligaria a 
expressão ‘a partir do trânsito em julgado’ ao comando principal do item a do dispositivo 
(expedição de autorizações para a queima da palha da cana-de-açúcar), seria que tal item 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 95-524, 2018490

somente poderia ser executado definitivamente após o trânsito em julgado. Isto é, a inter-
pretação apenas reafirmaria o contexto legal que já prevê como regra a execução após o 
trânsito em julgado.

Por fim, porém não de menor importância, deve-se ter em mente o contexto da tutela 
jurisdicional, que, no caso, se trata de proteção ao meio ambiente, o que implica que, entre 
duas interpretações possíveis, deve ser dada primazia àquela que melhor protege o equi-
líbrio ecológico. Ou seja, preferir uma interpretação de uma sentença mantida pelo órgão 
ad quem no sentido que aponta para a ineficácia da tutela jurisdicional a uma interpretação 
que tutela o meio ambiente é totalmente inviável do ponto de vista de uma ‘tutela eficiente’, 
nos contornos constitucionais dessa expressão.

Quanto ao argumento das executadas de que o TRF4, ao analisar a medida cautelar, 
teria reconhecido o efeito suspensivo, verifica-se que o relator do recurso, atento ao pedido 
da parte-autora, entendeu que não havia interesse dela em postular tal efeito. Essa análise, 
contudo, refere-se à precária narrativa da própria parte-autora, que aduziu em sua petição, 
em síntese, haver uma sentença de primeiro grau em que o próprio juiz prolator declarou 
inviável o cumprimento provisório. Considerando o contexto narrado pela autora, não só o 
relator, mas qualquer juiz atento ao princípio da congruência entre fatos e pedido negaria 
seguimento ao recurso, visto que efetivamente não haveria interesse em se postular efeito 
suspensivo a uma decisão se desde o seu nascimento ela já previsse que não estava sujeita 
ao cumprimento provisório.

O que se sustenta é que a parte-autora da medida cautelar, ao narrar fatos que lhe pareciam 
favoráveis, suprimiu elementos de sua narrativa que impossibilitaram uma análise completa 
da situação, quando deveria ter narrado que havia dúvidas sobre a correta interpretação e 
extensão do teor da expressão ‘a partir do trânsito em julgado’.

Assim, na ausência de um comando do TRF4 no sentido da existência de óbice ao 
cumprimento provisório da sentença ora executada, não há como se albergar a tese dos 
executados, razão pela qual o processo deve continuar em seus ulteriores termos, a fim de 
assegurar a efetivação dos comandos do título executivo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão formulado pelos executados e pela Faep 

e determino o restabelecimento da decisão do evento 3, em todos os seus termos.” (grifei)

Como se pode observar, diante da regra geral vigente hodiernamente 
na jurisprudência pátria da ausência de efeitos suspensivos aos recursos 
excepcionais, seja na área cível, seja na área penal, nada obsta a de-
flagração do imediato cumprimento da sentença confirmada na íntegra 
pela colenda Terceira Turma, em acórdão lavrado pelo eminente Des. 
Federal Thompson Flores em 23.10.2013 (e. 8 e 9 da AC nº 5001160-
09.2013.4.04.7004):

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUEIMA DE PALHA 
DE CANA-DE-AÇÚCAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO 
PEDIDO, CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO 
E DO IBAMA AFASTADAS. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PARA PRESIDIR 
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O PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE PRÉVIO 
EIA/RIMA COMO CONDIÇÃO DE VALIDADE ÀS AUTORIZAÇÕES PARA A QUEIMA 
CONTROLADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. Apelações e 
reexame necessário desprovidos.” (grifei)

Com efeito, não é possível que, após quatro anos e meio da ratifica-
ção da sentença por esta Corte, seja mantida a queimada indiscriminada 
da palha da cana-de-açúcar, fazendo tábula rasa dos princípios basilares 
do direito ambiental no que concerne ao princípio da precaução, a par-
tir de uma interpretação restritiva do dispositivo da sentença. Por isso, 
entendo que assiste razão ao magistrado primevo quando afirma, com 
propriedade, que a separação da oração pela vírgula inicia a disciplina 
da fixação das astreintes, a qual, a toda evidência, não se confunde com 
proibição de expedição e renovação de novas licenças.

Note-se, a propósito, que não houve demonstração concreta de que 
a decisão do juízo a quo incorreu em grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas, conforme exigido pelo art. 4º da Lei 
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.”

De outro modo, a decisão que é insistentemente protelada pelas par-
tes demandadas na ação civil pública não proíbe a queimada, apenas 
está a exigir a elaboração do EIA/Rima, consoante muito bem observou 
o eminente Procurador Regional da República da 4ª Região Jorge Luiz 
Gasparini da Silva nas razões do presente agravo (e. 13/fls. 09-10):

“A exigência do EIA/Rima decorre da legislação, é um estudo prévio de impacto ambien-
tal, por força de mandamento constitucional instituído no inciso IV do art. 225 da Lei Magna, 
além do que é um dever de todos a defesa e a preservação do meio ambiente, mormente 
por parte de um órgão de proteção ambiental como o Instituto Ambiental do Paraná – IAP. 
Perplexa a postulação do IAP ocorrer justamente no sentido contrário a essa exigência legal 
do EIA/Rima para tomar posição em favor da desoneração do empreendedor-poluidor, em 
que pese transcorridos mais de 08 (oito) anos do ajuizamento da ação civil pública na qual 
se pretende exigir e executar esse imprescindível estudo.”

Nesse sentido, o Plenário do STF já decidiu que descabe a suspen-
são de liminar nesta matéria relacionada à queimada da cana-de-açúcar, 
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haja vista que existe o risco inverso, pois o licenciamento ambiental, 
sem a exigência do EIA-Rima, pode gerar danos ao ambiente, situação 
suficiente a autorizar a manutenção da decisão proferida na origem:

“AGRAVOS REGIMENTAIS NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PELA 
QUAL SE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO. QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE
-AÇÚCAR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA 
PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIR-
MAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA 
PROVIMENTO.” (SL 651 AgR, relatora Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, 
julgado em 02.06.2017, processo eletrônico, DJe-134, divulg. 20.06.2017, public. 21.06.2017)

Nessa linha de intelecção, cabe rememorar os fundamentos adotados 
pelo STF por ocasião do julgamento do Tema 145 da repercussão geral, 
dos quais é possível extrair o juízo do Plenário da Suprema Corte sobre 
a necessidade de preservação do meio ambiente no processo de queima 
da palha de cana-de-açúcar:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE ESTADUAL. LIMITES DA COMPETÊNCIA MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL 
QUE PROÍBE A QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR E O USO DO FOGO 
EM ATIVIDADES AGRÍCOLAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.952, DE 20 DE DEZEMBRO 
DE 1995, DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA. RECONHECIDA REPERCUSSÃO GERAL. 
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 23, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, Nº 
14, 192, § 1º, E 193, XX E XXI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
E AOS ARTIGOS 23, VI E VII, 24, VI, E 30, I E II, DA CRFB.

1. O município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e estado, 
no limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja harmônico com a disciplina 
estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da CRFB).

2. O Judiciário está inserido na sociedade e, por esse motivo, deve estar atento também 
aos seus anseios, no sentido de ter em mente o objetivo de saciar as necessidades, visto que 
também é um serviço público.

3. In casu, porquanto inegável o conteúdo multidisciplinar da matéria de fundo, en-
volvendo questões sociais, econômicas e políticas, não é permitido a esta Corte se furtar 
de sua análise para o estabelecimento do alcance de sua decisão. São elas: (i) a relevante 
diminuição – progressiva e planejada – da utilização da queima de cana-de-açúcar; (ii) a 
impossibilidade do manejo de máquinas diante da existência de áreas cultiváveis acidenta-
das; (iii) o cultivo de cana em minifúndios; (iv) os trabalhadores com baixa escolaridade; 
e (v) a poluição existente independentemente da opção escolhida.

4. Em que pese a inevitável mecanização total no cultivo da cana, é preciso reduzir 
ao máximo o seu aspecto negativo. Assim, diante dos valores sopesados, editou-se uma 
lei estadual que cuida da forma que entende ser devida a execução da necessidade de sua 
respectiva população. Tal diploma reflete, sem dúvida alguma, uma forma de compati-
bilização desejável pela sociedade, que, acrescida ao poder concedido diretamente pela 
Constituição, consolida sobremaneira seu posicionamento no mundo jurídico estadual como 
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um standard a ser observado e respeitado pelas demais unidades da federação adstritas ao 
Estado de São Paulo.

5. Sob a perspectiva estritamente jurídica, é interessante observar o ensinamento do 
eminente doutrinador Hely Lopes Meirelles, segundo o qual ‘se caracteriza pela predomi-
nância, e não pela exclusividade do interesse para o município, em relação ao do estado 
e da União. Isso porque não há assunto municipal que não seja reflexamente de interesse 
estadual e nacional. A diferença é apenas de grau, e não de substância’ (Direito Adminis-
trativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 121).

6. Função precípua do município, que é atender diretamente o cidadão. Dessarte, não é 
permitida uma interpretação pelo Supremo Tribunal Federal, na qual não se reconheça o inte-
resse do município em fazer com que sua população goze de um meio ambiente equilibrado.

7. Entretanto, é impossível identificar interesse local que fundamente a permanência 
da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a 
mesma necessidade social, que é a manutenção de um meio ambiente equilibrado no que 
tange especificamente à queima da cana-de-açúcar.

8. Distinção entre a proibição contida na norma questionada e a eliminação progressiva 
disciplinada na legislação estadual, que gera efeitos totalmente diversos e, caso se opte 
pela sua constitucionalidade, acarretará esvaziamento do comando normativo de quem é 
competente para regular o assunto, levando ao completo descumprimento do dever deste 
Supremo Tribunal Federal de guardar a imperatividade da Constituição.

9. Recurso extraordinário conhecido e provido para declarar a inconstitucionalidade 
da Lei Municipal nº 1.952, de 20 de dezembro de 1995, do Município de Paulínia.” (RE 
586.224, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05.03.2015, acórdão eletrônico, 
repercussão geral – mérito, DJe-085, divulg. 07.05.2015, public. 08.05.2015)

Portanto, por qualquer ângulo que se observe, não há razão para a 
manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, com a devida vênia do eminente relator, voto por 
suscitar questão de ordem no sentido de reconhecer a incompetência 
desta Corte para processar a presente suspensão e, caso vencido na 
preliminar, voto por dar provimento ao agravo.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique: Penso que, como 
apontado pelo Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, este 
Regional esgotou sua competência ao julgar o feito. Eventuais inciden-
tes relativos a essa matéria deverão ser deduzidos perante o tribunal 
que possui competência para o conhecimento da lide neste momento 
processual. E, havendo recurso pendente no Superior Tribunal de Justi-
ça, somente lá é que se pode conhecer do pedido de suspensão. Assim, 
pedindo vênia ao em. relator e aos que o acompanham, voto por acom-
panhar a divergência.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5070367-19.2017.4.04.0000/SC

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida

Agravante: Caixa Econômica Federal – CEF
Agravado: Neilor Schmitz

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Verba honorária. 
Quantum debeatur. Sentença liquidanda. Mais de uma interpretação 
possível. Preclusão. Inocorrência. Base de cálculo. Excesso de execu-
ção. Configurado.

1. Arbitrada a verba honorária em 10% do valor exigido em excesso 
decorrente de débito de contrato bancário, inocorre a preclusão acerca 
da interpretação da sentença liquidanda quando viável mais de uma in-
terpretação acerca dos critérios de atualização da base de cálculo.

2. Para a verificação do quantum debeatur, o momento a ser tomado 
como base de apuração deve ser a data do ajuizamento da execução, 
respeitando-se o valor que efetivamente foi executado, mesmo que a 
perícia judicial conclua pela existência de valores superiores àqueles 
indicados pela parte exequente na petição inicial, em razão da aplicação 
dos termos do contrato.

3. Do encontro de contas, tomando-se por base o valor exigido e o 
efetivamente devido na data do ajuizamento da execução, obtém-se a 
diferença a servir de base de cálculo da verba honorária.

4. A base de cálculo, então, deve ser atualizada conforme os cri-
térios disciplinados no Manual de Orientação de Procedimentos para 
Cálculos na Justiça Federal, ou seja, com correção monetária desde o 
ajuizamento da execução, pelos indexadores previstos no item 4.2.1.1 
do manual, e juros de mora apenas a contar do fim do prazo do art. 523 
do CPC/15, decorrido no cumprimento de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 
egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unani-
midade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento para afastar 
a alegação de preclusão e determinar o retorno dos autos à Contadoria 
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para realizar o encontro de contas em 05/1996 e sobre a diferença pro-
ceder à atualização de acordo com os critérios disciplinados no Manual 
de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal e in-
dicados nesta decisão, nos termos do relatório, votos e notas de julga-
mento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 21 de agosto de 2018.
Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida: Trata-se de 
agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal, com 
pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão que consi-
derou preclusos os critérios de cálculo, determinando a devolução dos 
autos à Contadoria para liquidar o montante devido.

Referiu a agravante, em síntese, que a própria Contadoria solicitou 
definição acerca do momento que deveria ser adotado para o encontro 
de contas e quanto aos critérios de correção e juros a serem aplica-
dos a partir de então na atualização dos honorários, visto que haveria 
necessidade de maior clareza na definição dos pontos, de forma que 
entende não ser possível ao magistrado a quo decidir pela preclu-
são do tema. Discorreu sobre a decisão proferida no AI nº 5016405-
52.2015.4.04.0000, destacando que o relator, embora tenha reconhe-
cido ser absurdo partir do valor de R$ 32.061.039,61 como base de 
cálculo para a apuração da verba honorária, acabou fixando critérios 
que originaram valor tão absurdo quanto os já apresentados. Afirmou 
o malferimento do princípio da razoabilidade, uma vez que a Caixa, 
apesar de ser credora na execução originária, no valor já adequado à 
sentença proferida nos embargos, que importa em R$ 290.103,72, está 
sofrendo execução de honorários no montante de R$ 4.247.015,46 
(30.09.2014), impondo-se a reforma da decisão para determinar que 
os cálculos sejam efetuados tomando-se por base os valores na data 
do ajuizamento da execução, os quais deverão ser corrigidos moneta-
riamente a partir de então, pelos mesmos índices de atualização ado-
tados pela Justiça Federal, ou, alternativamente, para determinar que 
o “encontro de contas” mencionado seja posicionado em 11.07.2007, 
momento no qual a dívida efetivamente exigida pela Caixa importava 
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em R$ 443.197,57, e a dívida recalculada de acordo com o comando 
da sentença na mesma data seria de R$ 312.850,65.

Alegou, ainda, que o prosseguimento da execução em montante es-
tratosférico configura enriquecimento ilícito, que não pode ser autori-
zado. Caso não acolhida a tese principal, requereu a relativização da 
coisa julgada, pugnando pelo afastamento da abusividade constatada na 
apuração dos honorários advocatícios, porquanto ultrapassa, e muito, 
o valor do crédito executado. Por fim, sustentou que o valor do IOC 
não pode compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, sob 
pena de distorção do cálculo, visto que tal tributo é cobrado por força 
de disposição legal, não havendo qualquer ingerência da CEF em sua 
incidência. Requereu o provimento do presente agravo de instrumento.

Deferido o pedido de antecipação de tutela recursal.
Com contrarrazões, vieram os autos conclusos para julgamento.
É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida: No instante 
da análise do pedido de antecipação de tutela, foi proferida a seguinte 
decisão:

“Visando dar adequada solução à matéria em debate, importa fazer uma breve digressão 
sobre a causa.

Em 31.05.1996 foi proposta a Execução nº 023.96.026153-4, na Justiça Estadual, atri-
buindo-se à causa o valor de R$ 60.861,38. Com o ingresso da Caixa Econômica Federal na 
lide, os autos foram distribuídos à Justiça Federal, tombando sob o nº 2004.72.00.004939-6.

Interpostos embargos à execução, foram autuados sob o nº 2004.72.00.004940-2, 
concluindo o magistrado a quo pela liquidez, pela certeza e pela exigibilidade da dívida, 
afastando a alegação de abusividade das cláusulas contratuais que dispõem sobre a capi-
talização dos juros, o indexador de correção e a multa moratória. A sentença limitou-se a 
julgar parcialmente procedente o pedido apenas para (a) reduzir os juros remuneratórios a 
12% (doze por cento) ao ano; (b) afastar a incidência da comissão de permanência; e (c) 
limitar os juros de mora em 1% (um por cento) ao ano.

Sobre a questão da verba honorária, a sentença, sanada após o julgamento dos embargos 
de declaração, assim dispôs:

‘Condeno os embargantes Ivoram Palace Hotel Ltda. e Estanislau Emílio Bresolin ao 
pagamento, em rateio, de honorários de advogado fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 
– R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o Banco Meridional do Brasil S.A. e R$ 2.000,00 (dois 
mil reais) para a Caixa Econômica Federal –, tendo em conta o trabalho realizado e o grau 
de zelo dos advogados da parte adversa, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido, 
bem como a natureza e a importância da causa (art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil).
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Condeno, por outro lado, o Banco Meridional do Brasil S.A. e a Caixa Econômica 
Federal ao pagamento, em rateio, de honorários de advogado ao embargante Paulo 
Fernando Bresolin, fixada a verba em 10% (dez por cento) do valor exigido em excesso.

Por fim, condeno o embargante Paulo Fernando Bresolin ao pagamento de honorários 
de advogado ao Banco Meridional do Brasil S.A. e à Caixa Econômica Federal, fixados, 
globalmente, em 10% (dez por cento) da parte improcedente dos embargos, qual seja, o 
montante do débito após sua adequação aos termos desta sentença.

As verbas honorárias decorrentes da relação jurídico-processual formada com o 
embargante Paulo Fernando Bresolin compensam-se e distribuem-se recíproca e propor-
cionalmente, na forma do art. 21, caput, do Código de Processo Civil.’

Foi, então, proposto o Cumprimento de Sentença nº 5031996-22.2014.4.04.7200, 
buscando o pagamento da verba honorária arbitrada nos Embargos à Execução nº 
2004.72.00.004940-2, cujo montante atingiria, segundo o cálculo do procurador, a impor-
tância de R$ 4.247.015,46 (quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil e quinze reais e 
quarenta e seis centavos), atualizado até 30.09.2014.

Intimada, a Caixa Econômica Federal opôs exceção de pré-executividade apontando 
a excessividade da importância executada, discorrendo sobre a carência da ação, por falta 
de interesse processual, destacando que a CEF jamais executou montante sequer próximo 
ao valor de trinta e dois milhões de reais, a ensejar honorários em patamar tão elevado.

O magistrado a quo acolheu a exceção de pré-executividade, determinando que, para 
a apuração do quantum debeatur, fossem observados comandos que expressamente con-
signou. Ainda, condenou o excepto ao pagamento de honorários em favor da CEF e multa 
por litigância de má-fé.

Dessa decisão, o exequente/excepto interpôs o Agravo de Instrumento nº 5016405-
52.2015.404.0000, pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade, com a manu-
tenção do valor inicialmente executado, bem como pelo afastamento da compensação da 
verba honorária fixada na exceção.

O referido recurso foi parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de 
multa por litigância de má-fé e afastar a compensação dos honorários advocatícios, mantido 
o acolhimento da exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução.

Prosseguindo o cumprimento de sentença, foram os autos encaminhados à Contadoria, 
que apresentou diversos cálculos, os quais, ante a impugnação ofertada pela CEF, cul-
minaram com a decisão do magistrado a quo no sentido de que haveria preclusão acerca 
da forma de cálculo do quantum debeatur, originando, então, a interposição do presente 
agravo de instrumento.

Pois bem. Tenho que a insurgência da Caixa Econômica Federal merece acolhida.
Veja-se que o título executivo formado nos Embargos à Execução nº 2004.72.00.004940-

2, conforme transcrição acima, apenas condenou a Caixa e o Banco Meridional ao pagamento 
de honorários arbitrados em 10% do valor exigido em excesso, nada dispondo acerca dos 
critérios para a apuração do quantum debeatur. Tais critérios, em tese, deveriam ser aqueles 
estabelecidos no Agravo de Instrumento nº 5016405-52.2015.404.0000, que assim definiu:

‘2) Excesso de execução
Em que pesem as alegações deduzidas pela parte agravante, tenho que não há como 

adotar entendimento diverso daquele aplicado pelo juiz de primeiro grau na decisão 
recorrida.
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Conforme os elementos dos autos originários, ao propor a Execução nº 023.96.026153-4, 
o então credor – Banco Meridional do Brasil – apontou como valor exequendo o montante 
de R$ 60.861,38, para 31.05.1996.

Na condição de cessionária dos créditos executados, a CEF posteriormente passou a in-
tegrar aquela lide. Na Justiça Federal, a execução foi autuada sob o nº 2004.72.00.004939-6.

Os então executados – Ivoram Palace Hotel Ltda. e Estanislau Emílio Bresolin – opu-
seram àquela execução os embargos de nº 2004.72.00.004940-2, nos quais foi reconhecida 
a existência de excesso de execução, sendo a CEF condenada ao pagamento de honorários 
advocatícios no montante de 10% sobre o valor exigido em excesso.

A discussão posta, neste ponto, cinge-se ao valor exigido em excesso, ou seja, aquele 
efetivamente exigido na Execução nº 2004.72.00.00493-6. Entendo que a irresignação 
da parte agravante não merece prosperar, tendo em vista que não há como reconhecer 
o montante apontado na petição inicial da ação de origem – R$ 32.061.039,61 – como 
valor exigido na Execução nº 2004.72.00.004393-6.

Com efeito, as projeções matemáticas registradas pelo perito no laudo apresentado ao 
juízo não podem ser utilizadas, por si sós, como parâmetro para aferir o valor tido como 
excesso de execução. Conforme anotado pelo juiz de primeiro grau, essa quantia reporta-se 
a mero exercício teórico elaborado pelo perito, provavelmente para efeitos de comparação 
entre a evolução do débito com juros simples e compostos, com vistas a subsidiar a decisão 
a ser proferida nos embargos à execução.

Ademais, mesmo que a perícia judicial concluísse pela existência de valores superio-
res àqueles indicados pela parte exequente na petição inicial, em razão da aplicação dos 
termos do contrato, a execução seria necessariamente processada pelo montante indicado 
na inicial, em função do princípio da demanda e na forma do disposto nos artigos 2º, 128 
e 460 do Código de Processo Civil.

O montante exequendo a ser considerado na apuração do excesso de execução, portanto, 
não pode exceder o valor atribuído pela parte exequente à Execução nº 2004.72.00.004393-
6, mediante a devida atualização, até a data do encontro de contas realizado em razão da 
sentença proferida nos Embargos à Execução nº 2004.72.00.004940-2.

Desse modo, não merece reparos neste ponto a decisão recorrida, da qual transcrevo o 
trecho a seguir e cujos fundamentos adoto, também, como razões de decidir:

‘– Discussão do quantum debeatur
O título que lastreia esta execução é a sentença proferida nos Embargos à Execução nº 

2004.72.00.004940-2, integrada pela sentença proferida em embargos de declaração, cuja 
parte dispositiva é a seguir transcrita:

‘Condeno os embargantes Ivoram Palace Hotel Ltda. e Estanislau Emílio Bresolin 
ao pagamento, em rateio, de honorários de advogado fixados em R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais) – R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o Banco Meridional do Brasil S.A. e R$ 
2.000,00 (dois mil reais) para a Caixa Econômica Federal –, tendo em conta o trabalho 
realizado e o grau de zelo dos advogados da parte adversa, o lugar de prestação do ser-
viço, o tempo exigido, bem como a natureza e a importância da causa (art. 20, § 4º, do 
Código de Processo Civil).

Condeno, por outro lado, o Banco Meridional do Brasil S.A. e a Caixa Econômica Fe-
deral ao pagamento, em rateio, de honorários de advogado ao embargante Paulo Fernando 
Bresolin, fixada a verba em 10% (dez por cento) do valor exigido em excesso.
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Por fim, condeno o embargante Paulo Fernando Bresolin ao pagamento de honorários 
de advogado ao Banco Meridional do Brasil S.A. e à Caixa Econômica Federal, fixados, 
globalmente, em 10% (dez por cento) da parte improcedente dos embargos, qual seja, o 
montante do débito após sua adequação aos termos desta sentença.

As verbas honorárias decorrentes da relação jurídico-processual formada com o em-
bargante Paulo Fernando Bresolin compensam-se e distribuem-se recíproca e proporcio-
nalmente, na forma do art. 21, caput, do Código de Processo Civil.’

O exequente, que era o procurador dos executados na Execução de Título Extrajudicial 
nº 2004.72.00.4939-6, vale-se do segundo parágrafo acima transcrito para exigir honorários 
de sucumbência.

Pois bem, a aferição do quantum debeatur depende precipuamente de se identificar 
o valor exigido em excesso, isto é, a diferença entre o valor inicialmente cobrado pelo Banco 
Meridional S.A. e o valor resultante da aplicação dos comandos da sentença proferida nos 
embargos à execução.

O primeiro valor, obviamente, deve ser aquele constante da petição inicial da execução, o 
valor da causa, que, em maio de 1996, correspondia a R$ 60.861,38 (sessenta mil, oitocentos 
e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), resultante do inadimplemento das prestações 
de números 3 a 18 da dívida, na forma detalhada na fl. 13 daqueles autos.

É contra esse valor exigido pelo credor que os devedores invocaram a alegação de 
excesso de execução, e prova disso é que o valor da causa declinado nos embargos à exe-
cução é idêntico.

Seria absurdo tomar por base, para cálculo da sucumbência, o valor de R$ 32.061.039,61 
(trinta e dois milhões, sessenta e um mil e trinta e nove reais e sessenta e um centavos), que 
consta em uma das planilhas elaboradas pelo perito judicial às fls. 336-349 dos embar-
gos à execução, cifra que em nenhum momento foi exigida ou informada pela instituição 
financeira.

Essa quantia reporta-se a mero exercício teórico elaborado pelo perito, provavelmente 
para efeitos de comparação entre a evolução do débito com juros simples e compostos, com 
vistas a subsidiar a decisão a ser proferida nos embargos à execução.

Para aferir qual o valor inicialmente exigido na Execução de Título Extrajudicial nº 
2004.72.00.4939-6, devem-se tomar os valores individuais das 16 (dezesseis) prestações 
que compõem o valor da causa e atualizá-los até a data presente, com aplicação de todos 
os encargos – correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora, comissão de per-
manência, multa etc. –previstos no contrato celebrado entre as partes.

Para se obter o segundo valor a ser considerado no cálculo do quantum debeatur, de-
vem-se tomar os mesmos 16 (dezesseis) valores e sobre eles aplicar os encargos previstos 
no contrato e os comandos da sentença proferida nos embargos à execução, com o que se 
obterá o real valor presente da dívida.

Ao final, a diferença entre ambos os valores constituirá a base de cálculo dos honorários 
advocatícios exigidos nos presentes autos.’

Ocorre que o eminente relator, a par de afirmar que a execução da verba honorária 
tomando por base a quantia de R$ 32.061.039,61 seria absurda, porquanto a Caixa jamais 
executou tal importância e, ‘mesmo que a perícia judicial concluísse pela existência de 
valores superiores àqueles indicados pela parte exequente na petição inicial, em razão 
da aplicação dos termos do contrato, a execução seria necessariamente processada pelo 
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montante indicado na inicial’, acabou fixando critérios que ensejaram importância ainda 
maior do que aquela já considerada absurda, porque não limitados ao montante realmente 
executado.

Veja-se que o cumprimento de sentença foi proposto pelo valor de R$ 4.247.015,46, 
que decorreria da atualização (utilizando-se da correção pelo INPC a contar de 11/2009 até 
30.09.2014) do seguinte cálculo:

Valor atualizado da execução R$ 32.061.039,61
Valor devido após sentença R$ 192.703,01
Valor do excesso R$ 31.868.336,60
Valor dos honorários (10% do excesso) R$ 3.186.833,66

Um dos cálculos apresentados pela Contadoria (evento 71 do processo originário), 
utilizando exclusivamente os critérios mencionados no agravo de instrumento, apurou os 
seguintes valores:

Valor atualizado da execução R$ 127.913.825,07
Valor devido após sentença R$ 1.030.007,27
Valor do excesso R$ 126.883.817,80
Valor dos honorários (10% do excesso) R$ 12.688.381,78

Nesse contexto, restou flagrante a contradição decorrente da interpretação do jul-
gado. Repita-se, o julgado considerou absurdo tomar por base de cálculo o valor de R$ 
32.061.039,61 (trinta e dois milhões, sessenta e um mil e trinta e nove reais e sessenta e 
um centavos) porque a Caixa nunca executou tal importância, indicando que se deveria 
partir do montante indicado à inicial. Como agora, em observância aos critérios que 
estipulou, poderá a execução partir de um valor de R$ 126.833.817,80 (cento e vinte 
e seis milhões, oitocentos e trinta e três mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta cen-
tavos), que igualmente nunca foi executado pela Caixa? Caso considerássemos apenas 
os critérios mencionados na referida decisão, tudo indicaria que o prosseguimento do 
cumprimento de sentença se daria pelo valor atualizado de honorários advocatícios de 
R$ 12.688.381,78 (doze milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, trezentos e oitenta e 
um reais e setenta e oito centavos) em 06/2016. Montante que, sem sombra de dúvida, 
configura quantia ainda mais absurda do que aquela analisada no agravo de instrumento 
referido.

Não podemos, contudo, destacar tais critérios da compreensão firmada pelo relator, 
no sentido de que deveríamos partir do valor indicado à inicial (que era o efetivamente 
executado pela Caixa).

Assim, considerando que, a depender da interpretação conferida ao julgado, teríamos 
valores diametralmente opostos, não há como reconhecer a existência de preclusão sobre 
o tema, de forma que devem prevalecer critérios mais condizentes com a razoabilidade, 
com a moralidade e com a proporcionalidade, tendo em conta que o título executivo, por 
óbvio, nunca pretendeu promover arbitramento de honorários tão vultosos em demanda de 
baixa complexidade, como são os embargos à execução interpostos para revisar cláusulas 
abusivas de contrato bancário e, por consequência, reduzir o valor devido ao banco.

Nesse sentido, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de 
se manifestar a respeito da inexistência de preclusão para discussão da interpretação de 
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sentença liquidanda, em processo no qual, da mesma forma que no presente, a discussão 
girava em torno de critérios para a execução da verba sucumbencial:

‘PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRE-
CLUSÃO PARA DISCUSSÃO ACERCA DO CRITÉRIO DE CÁLCULO PARA LI-
QUIDAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA LIQUIDANDA QUE 
PERMITE MAIS DE UMA INTERPRETAÇÃO. ADOÇÃO DA MAIS RAZOÁVEL 
E COERENTE COM A CAUSA, NA QUAL FORAM FIXADOS OS HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS.

1. Não houve preclusão para discussão a respeito do equívoco quanto à interpretação 
da sentença liquidanda, pois o excesso de execução é tese suscitada no primeiro agravo de 
instrumento, que foi provido para anular a decisão de primeira instância. Dessarte, não havia 
interesse recursal para que o agravante interpusesse recurso daquela decisão, no tocante 
aos honorários de sucumbência.

2. No caso, o único entendimento que se mostra razoável é aquele que parte da premissa 
de que o título executivo não quis promover a iniquidade, concedendo, em demanda de baixa 
complexidade, honorários vultosos, que suplantam atualmente o valor de R$ 20.000.000,00 
(vinte milhões de reais) – quase vinte vezes mais o valor apurado para o próprio credor –, de 
modo a permitir solucionar a questão com interpretação que igualmente se infere do título.

Precedentes do STJ.
3. Recurso especial parcialmente provido.’
Como meio de espancar qualquer dúvida sobre a forma como deve ser realizada a conta, 

esclarece-se que deve ser adotada a primeira parte do voto do eminente relator, partindo-se 
do montante indicado à inicial da execução, qual seja, a importância de R$ 60.861,38 (para 
maio/1996), para que se dê o encontro de contas naquela mesma data.

A utilização da segunda parte do voto, em que determina a atualização de todos os 
encargos incidentes no contrato até a data em que proferida a decisão para, então, realizar-
se o encontro de contas, por óbvio, não pode ser aplicada, porquanto incorreria em adotar 
interpretação que fere a primeira parte do voto (isto é, desbordaria do valor efetivamente 
executado pela CEF).

A interpretação razoável é somente uma: o encontro de contas deve ser realizado em 
05/1996.

As informações prestadas pela Contadoria no evento 49 bem esclarecem a situação 
apresentada, conforme excerto que transcrevo:

‘Ainda que o despacho tenha determinado essa forma de apuração, não nos parece que 
tenha pretendido produzir tal resultado, mesmo porque afastou o valor apurado na perícia, 
que havia sido formado com capitalização dos juros.

Nota-se no despacho que, diversamente do que determinou para a forma de apuração, 
parece indicar que o encontro de contas deve ser efetuado em valor de 05/1996, quando 
afirma que é contra os R$ 60.861,38 que foi invocada a alegação de excesso de execução, 
e, ainda, quando se reporta ao valor inicialmente exigido, como se verifica também nos 
trechos a seguir transcritos:

‘É contra esse valor exigido pelo credor que os devedores invocaram a alegação de 
excesso de execução, e prova disso é que o valor da causa declinado nos embargos à exe-
cução é idêntico.

(...)
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A sucumbência foi arbitrada com base no valor exigido em excesso, conceito que sempre 
pressupõe uma atitude do credor, isto é, o excesso sempre será apurado com base no que o 
credor inicialmente exigiu, mas nunca conforme laudo pericial.’

Ao nosso ver, considerando o título, a apuração dos honorários deve ser efetuada em 
valores de 05/1996, tomando-se como valor exigido os R$ 60.861,38 e recalculando-se esse 
valor, desde a formação da prestação inicial, com a redução determinada no julgado. Do 
encontro de contas entre esses dois valores – exigido e recalculado –, obtém-se a diferença, 
que corresponde ao excesso de execução e que configura a base de cálculo dos honorários. 
Apurados os honorários de 10%, a atualização dá-se a partir de 05/1996, sem a capitalização 
de juros, por critérios de correção monetária e de juros a serem definidos.

(...)
Com esses procedimentos, o recálculo nos termos do julgado resulta em prestação inicial 

de R$ 2.683,21, que atinge R$ 2.784,11 para a 3ª prestação, e em saldo de R$ 50.734,31 
para 05/1996.

(...)
Se adotado esse formato, o excesso seria verificado entre o valor inicialmente exigido 

(R$ 60.861,38) e o valor recalculado (R$ 50.734,31), o que evidenciaria excesso de execução 
de R$ 10.127,07 para 05/1996. Os honorários de 10% seriam de R$ 1.012,70 para 05/1996, 
a partir de quando passariam a ser atualizados.’

Adequada, portanto, a interpretação conferida pela Contadoria na análise do momento 
em que deve ser perfectibilizado o encontro de contas.

Essa também é a interpretação que tem sido adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, 
consoante se observa na jurisprudência que colaciono:

‘RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVO-
CATÍCIOS. TÍTULO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INTERPRETAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. APLICAÇÃO.

1. Cinge-se a controvérsia a verificar se os termos em que o título judicial transitou em 
julgado admitem mais de uma interpretação, e se outra definição de seus contornos, a partir 
do princípio da razoabilidade, esbarra na coisa julgada.

2. Se o título exequendo admite mais de uma interpretação, dada a equivocidade de 
seus termos, não é possível falar em ofensa à coisa julgada na definição de seu conteúdo. 
Precedentes.

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte, quando mais de uma interpretação é 
possível, deve ser adotada aquela que esteja de acordo com o princípio da razoabilidade e 
não desborde das linhas que estruturam o ordenamento jurídico.

4. Nas hipóteses em que a verba honorária é fixada sobre a diferença entre o valor 
pretendido pelo credor e aquele efetivamente exigível, o momento a ser tomado como base 
de apuração é o do ajuizamento da execução. Precedentes.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.’ (REsp 928.133/RS, 
rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, DJe 02.08.2017 – grifei)

No que tange à correção e aos juros de mora incidentes sobre o excesso (R$ 10.127,27), 
deverão ser aplicados os critérios disciplinados no Manual de Orientação de Procedimentos 
para Cálculos na Justiça Federal, incidindo juros de mora a contar do fim do prazo do art. 
475-J do CPC/73 (atual art. 523 do CPC/15), decorrido no Cumprimento de Sentença nº 
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5031996-22.2014.4.04.7200, ou seja, a contar de 02.12.2014 (evento 4 daqueles autos), 
pela taxa Selic (conforme item 4.2.2 do manual e art. 406 do Código Civil), com correção 
monetária desde 05/1996 pelos indexadores previstos no item 4.2.1.1 do manual (Ufir até 
12/2000 e, a contar de jan/2001, IPCA-e).

Caso assim não fosse, estaríamos admitindo que a Caixa respondesse por valores ex-
tremamente exorbitantes, que desbordam da correta interpretação a ser conferida ao título 
executivo e que, inclusive, ultrapassariam 10 vezes o crédito pelo qual ainda prossegue a 
execução do contrato, o qual, repita-se, foi considerado líquido, certo e exigível, apenas 
extirpando-se algumas cláusulas contratuais, de forma que sequer seria razoável cogitar 
em tamanha discrepância.

Assim, afasta-se a alegação de preclusão, devendo os autos do Cumprimento de Sentença 
nº 5031996-22.2014.4.04.7200 retornar à Contadoria para apuração do quantum debeatur 
de acordo com a presente decisão.

Com o acolhimento da tese principal da agravante, fica prejudicada a análise das teses 
subsidiárias.

Dispositivo
Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para afastar a alega-

ção de preclusão e determinar o retorno dos autos à Contadoria para realizar o encontro de 
contas em 05/1996 e sobre a diferença proceder à atualização de acordo com os critérios 
disciplinados no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal 
e indicados nesta decisão.”

Inexiste razão para alterar o entendimento inicial, cuja fundamenta-
ção integra-se ao voto.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento 
para afastar a alegação de preclusão e determinar o retorno dos autos 
à Contadoria para realizar o encontro de contas em 05/1996 e sobre a 
diferença proceder à atualização de acordo com os critérios discipli-
nados no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos na 
Justiça Federal e indicados nesta decisão.





DIREITO TRIBUTÁRIO
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018853-76.2017.4.04.7000/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti

Apelante: Carlos Heller Neto (Autor)
Advogado: Dr. Marcelo Antonio Ohrenn Martins

Apelada: União – Fazenda Nacional (Ré)

EMENTA

Imposto sobre a renda de pessoa física (IRPF). Valores recebidos a 
título de perda de fundo de comércio. Honorários advocatícios.

1. Incide o imposto de renda sobre valores recebidos judicialmente 
por pessoa física, a título de perda de fundo de comércio, por constituí-
rem tais valores acréscimo patrimonial tributável.

2. Nas causas julgadas improcedentes em que a Fazenda Pública for 
parte, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da cau-
sa, observados os percentuais de cada faixa do artigo 85, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indica-
das, a egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, com ressalva de 
entendimento pessoal do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, nos termos 
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do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte inte-
grante do presente julgado.

Porto Alegre, 12 de junho de 2018.
Des. Federal Rômulo Pizzolatti, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: Carlos Heller Neto 
ajuizou ação ordinária contra a União requerendo o reconhecimento da 
inexigibilidade de imposto de renda sobre valores recebidos judicial-
mente a título de indenização por “perda de fundo de comércio”, havida 
em razão de contrato de locação de posto de combustível firmado com 
a Shell Brasil S.A. Alternativamente, pediu que a tributação se desse à 
alíquota de 15%, aplicável no caso de ganho de capital.

Ao final (evento 17, SENT1), o MM. Juiz Federal Marcos Roberto 
Araújo dos Santos, da 4ª Vara Federal de Curitiba/PR, rejeitou a deman-
da, por entender devida a incidência do imposto de renda no caso, sendo 
o autor condenado ao pagamento de custas processuais e de honorários 
advocatícios, estes fixados “no montante de 10% (dez por cento) do va-
lor do benefício econômico que pretendia o autor obter, não incidência 
de IRPF sobre o valor de aproximadamente um milhão e meio de reais”.

Foi dado parcial provimento aos embargos de declaração da par-
te-autora, rejeitando-se o pedido subsidiário de tributação da verba à 
alíquota de 15% (evento 27, SENT1).

Em suas razões recursais (evento 32, APELAÇÃO1), o autor alega 
que (a) os valores recebidos são claramente verbas indenizatórias pela 
perda do fundo de comércio de propriedade da apelante por culpa da 
Shell, então locatária de posto de combustível de sua propriedade, o 
que afasta a incidência de IR nos termos do art. 39 do Regulamento do 
Imposto de Renda (Dec. 3.000/1999) e do art. 7º da Instrução Normati-
va da Receita Federal; (b) por meio de sua empresa individual, deu iní-
cio às atividades de revenda de combustíveis, constituindo o fundo de 
comércio e instalando todos os equipamentos necessários ao exercício 
de sua atividade, desde o ano de 1986; (c) a despeito de ter celebrado 
contrato de locação do imóvel de 1996 a 2001 com a Shell, em 1998 a 
locatária fechou por completo a operação do comércio naquele local, de 
modo que o posto ficou completamente abandonado de 1998 a 2001; (d) 
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os prejuízos observados no imóvel eram tantos que impossibilitaram a 
retomada das atividades pelo apelante ou por outro locatário; (e) o ins-
tituto dos lucros cessantes prevê reparação de prejuízos futuros, o que 
não é o caso dos autos, tendo em conta que a indenização por perda do 
fundo de comércio refere-se à recomposição do equilíbrio e do status 
em que se encontrava o posto quando cedeu a utilização do bem (fundo 
de comércio); (f) a sentença prolatada na ação de consignação apenas 
utilizou os alugueres como critério de quantificação da indenização, o 
que jamais pode ser entendido como equivalente a lucros cessantes; 
(g) subsidiariamente, em caso de manutenção da sentença, o imposto 
de renda deverá incidir na forma de ganho de capital, cuja alíquota é 
de 15%; (h) os honorários advocatícios devem ser reduzidos e fixados 
sobre o valor da causa.

Com resposta, vieram os autos a este Tribunal.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: Na demanda indeniza-
tória ajuizada pelo demandante contra Shell Brasil S.A. na Justiça Esta-
dual, a condenação incluiu as verbas assim especificadas no dispositivo 
da sentença:

“Por outro lado, com amparo na norma do artigo 475 do CC/2002, julgo PROCEDENTE 
o pedido reconvencional (cf. fls. 192-203), decretando a resolução do contrato de fls. 11-15, 
condenando a ré Shell Brasil S.A, primeiramente, à obrigação de restituir imediatamente 
o imóvel à posse direta do proprietário, que desde já fica autorizado a nele ingressar para 
utilizá-lo como bem lhe aprouver; depois, ao pagamento da multa prevista na cláusula décima 
terceira do contrato, e à indenização pelos danos materiais sofridos pelo requerido, danos 
esses cujo valor corresponderá à somatória dos aluguéis e demais acessórios da locação 
devidos no período a partir de agosto de 2003 e até a data da efetiva restituição do imóvel à 
posse direta do proprietário, bem como ao pagamento de indenização aos reparos que devem 
ser feitos na estrutura física do imóvel conforme discriminação constante do documento 
de fls. 515-522 e, por fim, ao pagamento de indenização correspondente à perda do fundo 
de comércio, cujo valor estabeleço no mesmo valor do aluguel mensal, devendo incidir a 
partir de agosto de 2003 e ir até a data da efetiva restituição do imóvel à posse direta do 
proprietário. Condeno a autora reconvinda ao pagamento de custas e despesas processuais, 
bem como dos honorários advocatícios relacionados à reconvenção, fixando o valor da verba 
honorária em 20% sobre o valor global da condenação.”

Feitos os cálculos, foram apurados e pagos, segundo informa o 
demandante na petição inicial, os seguintes valores: a) multa: R$ 
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108.611,97; b) aluguéis em atraso: R$ 1.250.294,08; c) indenização 
construção civil: R$ 756.152,68; d) indenização perda de fundo de co-
mércio: R$ 1.458.917,94; e) reembolso custas: R$ 592,75. A presente 
demanda limita-se a pedir seja declarada a inexigibilidade do imposto 
de renda incidente sobre a verba recebida a título de “indenização perda 
de fundo de comércio”, com a consequente restituição dos valores reco-
lhidos ao Fisco, nada sendo questionado em relação às demais.

Importa, pois, esclarecer se, em face do sistema tributário brasileiro, 
os valores recebidos a título de “indenização de perda de fundo de co-
mércio” estão sujeitos ao imposto de renda.

Ora, nos termos do inciso II do artigo 43 do Código Tributário Na-
cional (CTN), o imposto de renda incide sobre quaisquer acréscimos 
patrimoniais, tendo o § 5º do artigo 70 da Lei nº 9.430, de 1996, escla-
recido que não incide o imposto de renda sobre as indenizações desti-
nadas a reparar danos patrimoniais.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), considerada a vagueza semântica do vocábulo patrimonial, as-
sentou que patrimônio, para a legislação tributária, deve ser entendido 
stricto sensu, de sorte que abrange apenas o patrimônio material, res-
tando excluído do seu conceito o chamado patrimônio imaterial. E por 
isso assentou que: a) não incide o imposto de renda sobre valor recebi-
do a título de indenização por dano verificado no patrimônio material 
(= dano emergente), porque não ocorre aí qualquer acréscimo patrimo-
nial; e b) incide o imposto de renda: b.1) sobre o valor da indenização 
que ultrapassar o valor do dano material verificado (= dano emergente); 
b.2) sobre o valor de indenização que se destina a compensar o ganho 
que deixou de ser auferido (= lucro cessante); e b.3) sobre valor de in-
denização de dano causado a bem do patrimônio imaterial (= dano que 
não importou redução do patrimônio material). Confira-se, a propósito, 
a síntese do julgamento dos EREsp nº 770.078/SP pela Primeira Seção 
do STJ:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. PAGAMENTO A EMPREGADO, POR 
OCASIÃO DA RESCISÃO DO CONTRATO. GRATIFICAÇÃO POR LIBERALIDADE. 
NATUREZA. REGIME TRIBUTÁRIO DAS INDENIZAÇÕES. DISTINÇÃO ENTRE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO MATERIAL E AO PATRIMÔNIO 
IMATERIAL. PRECEDENTES (RESP 674.392-SC E RESP 637.623-PR). EXISTÊNCIA 
DE NORMA DE ISENÇÃO (ART. 6º, V, DA LEI 7.713/88).
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1. O imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador, nos 
termos do art. 43 e seus parágrafos do CTN, os ‘acréscimos patrimoniais’, assim entendidos 
os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte.

2. O pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, depen-
dendo da natureza do bem jurídico a que se refere. Quando se indeniza dano efetivamente 
verificado no patrimônio material (= dano emergente), o pagamento em dinheiro sim-
plesmente reconstitui a perda patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não 
acarreta qualquer aumento no patrimônio. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando 
a indenização (a) ultrapassar o valor do dano material verificado (= dano emergente), ou 
(b) se destinar a compensar o ganho que deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) 
se referir a dano causado a bem do patrimônio imaterial (= dano que não importou redução 
do patrimônio material). 

3. O pagamento feito por liberalidade do empregador, por ocasião da rescisão de contrato 
de trabalho, não tem natureza indenizatória. E, mesmo que tivesse, estaria sujeito à tributação 
do imposto de renda, já que (a) importou acréscimo patrimonial e (b) não está beneficiado por 
isenção. Com efeito, a isenção prevista na lei restringe-se à ‘indenização (...) por despedida 
ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio 
coletivo e convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho’ (art. 39 do RIR, 
aprovado pelo Decreto 3.000/99). Precedentes da 1ª Seção: EREsp 515.148/RS, Min. Luiz 
Fux, DJ 20.02.2006.

4. Embargos de divergência a que se dá provimento.” (EREsp 770.078/SP, rel. Ministro 
Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 26.04.2006, DJ 11.09.2006, p. 225)

Cabe, então, determinar se o chamado “fundo de comércio” é bem 
integrante do patrimônio material (patrimônio stricto sensu) ou bem 
do patrimônio imaterial. Para tanto, é necessário distinguir, como faz o 
jurista Fábio Ulhoa Coelho, professor titular da PUC/SP, no seu acatado 
Curso de Direito Comercial, entre estabelecimento empresarial e fundo 
de empresa (ou fundo de comércio). Aquele é o conjunto de todos os 
bens que o empresário reúne para exploração de sua atividade econômi-
ca, compreendendo os bens indispensáveis e úteis ao desenvolvimento 
da empresa, como mercadorias em estoque, máquinas, veículos, marca 
e outros sinais distintivos, tecnologia etc.; este último, o fundo de em-
presa (ou fundo de comércio), é o valor agregado ao referido conjunto, 
em razão da mesma atividade (COELHO, F. U. Curso de Direito Co-
mercial. v. 1. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 97-98). Desse modo, 
enquanto o estabelecimento empresarial se compõe assim de bens ma-
teriais (v.g., as instalações) como de bens imateriais (v.g., o ponto co-
mercial, o nome comercial, a clientela), constituindo uma universali-
dade de bens materiais e imateriais, o fundo de empresa (ou fundo de 
comércio) é um bem imaterial, visto que consistente no valor agregado 
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que decorre do fato de os bens componentes do estabelecimento em-
presarial estarem organizados em um conjunto apto à exploração da 
atividade econômica. Idêntica já era a lição de Rubens Requião, antigo 
professor catedrático da UFPR:

“Deve ter-se em conta que, embora o estabelecimento seja constituído de muitos ele-
mentos materiais, corpóreos, estes, acrescidos a outros elementos imateriais, constituem um 
novo bem. Mas o fundo de comércio assim formado se apresenta como um ‘bem imaterial’, 
pois os elementos materiais que o compõem têm sua conceituação própria, não perdendo 
suas características singulares quando incorporados ao estabelecimento comercial.” (RE-
QUIÃO, R. Curso de Direito Comercial. v. 1. 12. ed. São Paulo: Saraiva, 1981. p. 189-190)

Daí se segue que, sendo o fundo de comércio um bem imaterial, não 
incluído no conceito tributário de patrimônio (conceito esse que abran-
ge apenas os bens materiais), a indenização recebida pelo demandante 
para reparar os danos decorrentes da perda desse bem imaterial consti-
tui nitidamente acréscimo patrimonial, portanto sujeita à incidência do 
imposto de renda.

Tampouco se pode aplicar ao caso dos autos a tributação de ganhos 
de capital, uma vez que tal tributação incide apenas na alienação de 
bens ou direitos de qualquer natureza (Decreto nº 3.000, de 1999 – 
Regulamento do Imposto de Renda, art. 117), e não no recebimento de 
valores por força de decisão judicial.

Agiu, pois, acertadamente o juiz da causa ao rejeitar a demanda.
Por força do disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, 

majoro os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem em 2% 
para cada uma das faixas do § 3º do artigo 85 do Código de Processo 
Civil aplicáveis ao caso, sobre o proveito econômico obtido pela par-
te vencedora, correspondente ao valor do imposto de renda incidente 
sobre a indenização de fundo de comércio obtida pela parte-autora me-
diante a ação ajuizada na Justiça Estadual.

Descabe, como pretendido pelo apelante, a fixação dos honorários 
advocatícios sobre o valor da causa, uma vez que a base de cálculo 
dos honorários é prioritariamente o proveito econômico, utilizando-se 
como base de cálculo o valor da causa apenas quando aquele for inesti-
mável ou irrisório (CPC, art. 85, § 8º).

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5027910-12.2017.4.04.7100/RS

Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila

Apelante: Banco Agibank S.A. (Impetrante)
Apelada: União – Fazenda Nacional (Interessada)

EMENTA

Tributário. PIS/Cofins. Instituição financeira. Dedução da Pro-
visão para Créditos de Liquidação Duvidosa – PCLD. Lei 9.718/98. 
Art. 3º, § 6º. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Deduções. Lei 
6.404/76. Art. 177, § 2º. Circular 1.273. Cosif. Resolução Bacen 2.682. 
IN 1.285/12.

1. O princípio da legalidade, que se traduz em cláusula pétrea de pro-
teção ao direito de propriedade, também serve como poderoso instru-
mento para obstar que os preceitos contábeis regulamentares ingressem 
no ordenamento tributário para, de modo contrário à Constituição, sub-
trair ou limitar a competência tributária, mediante deduções e exclusões 
da base coletável de determinados dispêndios assim considerados pela 
contabilidade.

2. A escrituração das despesas de natureza contábil que é exigi-
da por órgãos fiscalizadores para a Demonstração do Resultado do 
Exercício e Demonstração do Valor Adicionado das instituições fi-
nanceiras, a fim de identificar com maior precisão o grau de risco nas 
suas operações de crédito com terceiros, não lhes confere o direito à 
exclusão da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa da base de 
cálculo do PIS/Cofins.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
a egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por una-
nimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relató-
rio, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 26 de setembro de 2018.
Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila: Trata-se 
de apelação de sentença que denegou mandado de segurança preventivo 
impetrado com o objetivo de deduzir as despesas com a Provisão de 
Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD) da base de cálculo do PIS/
Cofins, por considerar como despesa incorrida de intermediação finan-
ceira, nos termos do art. 3º, § 6º, I, a, da Lei 9.718/908.

Na apelação, a impetrante alega que, segundo a Resolução 2.682 do 
Bacen, as despesas incorridas nas operações de intermediação financei-
ra são consideradas PCLD e, portanto, dedutíveis da base de cálculo do 
PIS/Cofins, conforme previsto no art. 3º, § 6º, I, a, da Lei 9.718/98, não 
podendo a IN 1.285/12 vedar a dedução e violar o princípio da legalida-
de. Defende que a atividade de intermediação financeira envolve a as-
sunção de risco de inadimplência pelos tomadores de crédito, havendo 
uma perda intrínseca à atividade de intermediação financeira, razão por 
que a provisão para fazer frente às perdas, nos termos do art. 6º da Re-
solução 2.682 do Bacen, deve ser contabilizada no seu resultado como 
PCLD. Alega que a Circular 1.273/87 (Cosif) incluiu entre as despesas 
de intermediação financeira a PCLD e que o valor, uma vez recuperado, 
integrará as receitas, havendo orientação para que os contadores, com 
base no Comunicado 01/2000 do Ibracon, lancem a PCLD em contas 
de resultados. Discorre acerca do princípio da legalidade e do art. 97, 
IV, do CTN, dizendo que o Poder Executivo não poderia restringir o 
direito à dedução da PCLD como despesa incorrida nas operações de 
intermediação financeira, requerendo o provimento do apelo para que, 
tendo procedido ao ajuste na base de cálculo, possa exercer o direito à 
compensação dos valores indevidamente pagos.

Relatados.

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Alexandre Rossato da Silva Ávila:

1. Preliminar recursal

A apelação interposta apresenta-se formalmente regular e tempestiva 
(evento 31).
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2. Mérito

A apelante é uma instituição financeira que tem por objeto a prática 
de operações ativas, passivas e acessórias, referentes à carteira ope-
racional de banco comercial, podendo realizar as diversas operações 
mencionadas no seu estatuto social (ev1 – ESTATUTO3).

 As instituições financeiras estão sujeitas à apuração cumulativa das 
contribuições ao PIS/Cofins, nos termos do art. 8º, I, da Lei 10.637/02 
e do art. 10, I, da Lei 10.833/03.

No regime cumulativo, previsto na Lei 9.718/98, o PIS/Cofins tem 
como fato gerador o faturamento (art. 2º), assim compreendida a receita 
bruta mencionada no art. 12 do DL 1.598/77 (art. 3º, caput).

A base de cálculo do PIS/Cofins das instituições financeiras é deter-
minada, além das exclusões ordinárias previstas no § 2º do art. 3º da Lei 
9.718/98, também por exclusões específicas previstas no § 6º do mesmo 
preceito. Entre estas, a lei permite a exclusão das “despesas incorridas 
nas operações de intermediação financeira” (inciso I, alínea a).

A Instrução Normativa 1.285/12 disciplina a apuração do PIS/Cofins 
de instituições financeiras e assemelhados. No seu art. 8º, I, repete o co-
mando legal acerca da dedução “das despesas incorridas nas operações 
de intermediação financeira” da base de cálculo do PIS/Cofins. Além 
disso, estabelece que “as deduções e exclusões facultadas às pessoas 
jurídicas referidas nos arts. 8º a 13 restringem-se a operações autoriza-
das por órgão governamental, desde que realizadas dentro dos limites 
operacionais previstos na legislação pertinente, vedada a dedução de 
qualquer despesa administrativa” (art. 14).

A apelante pretende deduzir da base de cálculo do PIS/Cofins as des-
pesas incorridas com a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
(PCLD), por considerá-las como despesas em operações de intermedia-
ção financeira.

O art. 17, caput, da Lei 4.595/64 considera como instituições finan-
ceiras “as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como ati-
vidade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a aplicação 
de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou 
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros”.

A Lei 11.638/07 alterou as normas contábeis previstas na Lei 
6.404/76, a fim de que o Brasil passasse a adotar os padrões interna-
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cionais de contabilidade. Assim, a escrituração contábil da autora deve 
obedecer aos preceitos da legislação comercial e aos da Lei 6.404/76, 
assim como aos princípios de contabilidade geralmente aceitos (art. 
177, caput, da Lei 6.404/76). As suas demonstrações financeiras devem 
observar as normas expedidas pela CVM, as quais devem ser elabora-
das em consonância com os padrões internacionais de contabilidade 
adotados nos principais mercados de valores mobiliários (art. 177, §§ 
3º e 6º, da Lei 6.404/76).

A Lei 6.385/76, com a redação conferida pela Lei 11.638/07, atri-
buiu à Comissão de Valores Mobiliários e ao Banco Central do Brasil a 
possibilidade de celebrar convênio com entidade que tenha por objeto o 
estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade 
e de auditoria, podendo, no exercício de suas atribuições regulamenta-
res, adotar, no todo ou em parte, os pronunciamentos e demais orienta-
ções técnicas emitidas (art. 10-A), assim como atribuiu competência à 
CVM para expedir normas aplicáveis aos padrões de contabilidade das 
companhias abertas.

Assim, como as companhias devem obedecer a registros contábeis 
com base nos padrões internacionais trazidos pela Lei 12.973/14, as 
alterações impostas na Lei 6.404/76, no DL 1.598/77 e na própria lei 
do PIS/Cofins (Lei 9.718/98), bem como em atos normativos do Bacen 
e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, nem sempre os registros 
contábeis serão idênticos e produzirão os mesmos resultados para fins 
tributários. Existem normas de conexão em que ajustes contábeis ne-
cessariamente provocam reflexos de natureza tributária, embora com 
diferentes resultados, a depender do tributo que se trata, mas também 
há preceitos contábeis que são neutros para fins tributários. As despesas 
dedutíveis, por exemplo, que devem ser discriminadas na Demonstra-
ção do Resultado do Exercício, como prevê o art. 187 da Lei 6.404/76, 
não produzem idênticos efeitos em relação ao imposto de renda e ao 
PIS/Cofins, em face da legislação tributária específica de cada espécie 
tributária.

As normas contábeis que revelam as demonstrações financeiras não 
interessam apenas ao Fisco, mas também aos órgãos responsáveis pela 
fiscalização do mercado financeiro, como o Bacen e a CVM. São in-
formações necessárias para que a fiscalização conheça a posição patri-
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monial e financeira da fiscalizada, com o objetivo de proteger os inves-
tidores, evitar fraudes ou manipulações no mercado, garantir práticas 
comerciais equitativas, cumprindo, enfim, com as atribuições que lhe 
são impostas pelas Leis 4.595/64 e 4.728/65.

Modesto Carvalhosa, discorrendo acerca da contabilidade e do mer-
cado de capitais, ensina que neste “as demonstrações financeiras são 
um dos principais meios de proteção dos investidores, por fornecer a 
possibilidade de análise da situação financeira das companhias pelos 
investidores e pelos analistas de mercado” (Tratado de Direito Empre-
sarial. RT, 2016. v. IV. p. 469).

O art. 4º, XII, da Lei 4.595/64 atribuiu ao Conselho Monetário Na-
cional a competência para “expedir normas gerais de contabilidade e 
estatística a serem observadas pelas instituições financeiras”. Exerci-
tando tal competência, o Bacen instituiu o Plano Contábil do Sistema 
Financeiro Nacional (Cosif) com a Circular 1.273/88, a fim de unificar 
os diversos planos contábeis e uniformizar os procedimentos de regis-
tro e elaboração de demonstrações financeiras. No Capítulo 3 são apre-
sentados os modelos de documentos de natureza contábil que devem 
ser elaborados pelas instituições financeiras. Na Demonstração do Re-
sultado devem ser discriminadas as despesas da intermediação finan-
ceira (item 15), incluindo-se a “Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa”:

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Em __/__/__

Instituição ou Conglomerado:
Endereço:
C.G.C.: Valores em R$ mil

CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
SEMESTRE/ 
EXERCÍCIO 
ATUAL

SEMESTRE/ 
EXERCÍCIO 
ANTERIOR

10 RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA

711 – Operações de Crédito
713 – Operações de Arrendamento Mercantil

715 – Resultado de Operações com Títulos e 
Valores Mobiliários
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716 – Resultado com Instrumentos Financeiros 
Derivativos

717 – Resultado de Operações de Câmbio
719 – Resultado das Aplicações Compulsórias

718 – Operações de Venda ou de Transferência 
de Ativos Financeiros

15 DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO 
FINANCEIRA

812 – Operações de Captação no Mercado
814 – Operações de Empréstimos e Repasses
816 – Operações de Arrendamento Mercantil
(*) – Resultado de Operações de Câmbio

818 – Operações de Venda ou de Transferência 
de Ativos Financeiros

820 – Provisão para Créditos de Liquidação 
Duvidosa

20
RESULTADO BRUTO DA 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (10 - 
15)

50 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS 
OPERACIONAIS

721 – Receitas de Prestação de Serviços
722 – Rendas de Tarifas Bancárias
822 – Despesas de Pessoal
824 – Outras Despesas Administrativas
826 – Despesas Tributárias

723 – Resultado de Participações em Coligadas e 
Controladas

725 – Outras Receitas Operacionais
832 – Outras Despesas Operacionais

60 RESULTADO OPERACIONAL (20 + 50)

65 RESULTADO NÃO OPERACIONAL (828 
e 830)

Por sua vez, a Resolução 2.682 do Bacen, de 1999, disciplinou as 
regras para a constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Du-
vidosa das instituições financeiras.
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Segundo a Resolução nº 2.682 do Bacen, as instituições financeiras 
devem classificar as operações de crédito em ordem crescente de risco, 
de acordo com os níveis ali fixados. A classificação é efetuada pela ins-
tituição detentora do crédito, tomando por base informações relativas ao 
devedor e seus garantidores, assim como em relação à operação de cré-
dito (natureza, característica das garantias, valor), comportando revisão 
mensal, semestral ou anual, em função do atraso no pagamento (art. 4º).

Acerca da provisão para crédito de liquidação duvidosa (PCLD), 
dispõe o art. 6º da Resolução 2.682:

“Art. 6º A provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa deve ser cons-
tituída mensalmente, não podendo ser inferior ao somatório decorrente da aplicação dos 
percentuais a seguir mencionados, sem prejuízo da responsabilidade dos administradores 
das instituições pela constituição de provisão em montantes suficientes para fazer face a 
perdas prováveis na realização dos créditos: (...)”

A provisão deve ser apurada com porcentuais variáveis entre 0,5% 
e 100% sobre o valor das operações, em função do seu grau de risco. 
Quanto maior o grau de risco, maior será a provisão.

A Demonstração do Resultado do Exercício, ao lado das demais de-
monstrações financeiras que a sociedade deve elaborar no final de cada 
exercício social, nos termos do disposto no art. 176 da Lei 6.404/76 (Ba-
lanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e Demonstração do Valor Adicional, 
se companhia aberta), é que “evidencia a formação do resultado líquido 
em um exercício, por meio do confronto das receitas, dos custos e dos re-
sultados. Ela elabora uma síntese financeira dos resultados operacionais 
e não operacionais da empresa durante o exercício, mas, na prática, é ela-
borada mensalmente para controle administrativo e, para fins fiscais, deve 
ser feita trimestralmente”, nas palavras de Modesto Carvalhosa (Tratado 
de Direito Empresarial: sociedades anônimas. RT, 2016. v. III. p. 314).

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA), por sua vez, prevista 
no inciso V do art. 176 da Lei 6.404/76, é uma demonstração financeira 
que revela a riqueza gerada pela instituição financeira, caso seja com-
panhia aberta. Segundo Nelson Eizirik, a DVA
“é semelhante à demonstração em que se apura o Produto Interno Bruto (PIB) de um País, 
Estado ou Município, pois representa a riqueza gerada pela companhia, que é, a princípio, 
medida pela diferença entre o valor das vendas e os insumos adquiridos de terceiros... a 
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DVA tem como objetivo mostrar como as companhias geraram riqueza em determinado 
período e o seu montante...” (A Lei das S/A comentada. Quartier Latin, 2015. v. 3. p. 344)

Para Alexandre Demetrius Pereira, “a demonstração do valor adicio-
nal surge como uma forma de a ciência contábil demonstrar a riqueza 
gerada e distribuída de uma determinada entidade, promovendo uma 
espécie de contabilidade social da empresa” (Direito Comercial: socie-
dade por ações. 3. ed. RT. p. 561).

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis expediu o Pronunciamen-
to Técnico CPC 09 com o objetivo de estabelecer critérios para a elabo-
ração e a apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA). 
O item 28 da DVA trata dos principais componentes da formação da 
riqueza na atividade de intermediação financeira, incluindo como recei-
ta a “Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Constituição/Re-
versão, inclui os valores relativos à constituição e baixa da provisão”, 
dispondo que, na “atividade bancária, por convenção, assume-se que as 
despesas com intermediação financeira devem fazer parte da formação 
líquida da riqueza, e não da sua distribuição”, e que as “despesas de 
intermediação financeira incluem os gastos com operações de capta-
ção, empréstimos, repasses, arrendamentos mercantis e outros” (item 
29). No Modelo II da DVA, aplicável às instituições financeiras, existe 
campo próprio para o registro das despesas de intermediação financeira.

A circunstância de a Demonstração do Resultado do Exercício ou a 
DVA das instituições financeiras abertas enquadrar a PCLD como des-
pesas resultantes da intermediação financeira, com base nos atos nor-
mativos dos órgãos fiscalizadores, não significa concluir que, no âmbito 
tributário, produzam efeitos dedutíveis para fins de apuração do PIS/
Cofins. As deduções da PCLD são escrituradas na DRE e exigidas pelo 
Bacen para o efeito de fiscalizar de forma mais efetiva o resultado da 
instituição em um determinado período, permitindo-lhe identificar com 
maior precisão o grau de risco nas suas operações de crédito com tercei-
ros. Por isso, o § 2o do art. 177 da Lei 6.404/76 dispõe que
“a companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem qualquer 
modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta lei, as disposi-
ções da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que constitui seu objeto, 
que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios contábeis 
diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a elaboração de outras de-
monstrações financeiras.”
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Em decorrência, a própria Resolução 2.682 dispõe, no seu art. 15, 
que os seus preceitos “não contemplam os aspectos fiscais, sendo de 
inteira responsabilidade da instituição a observância das normas perti-
nentes”.

Os critérios legais e regulamentares sobre os ajustes contábeis mere-
ceram especial atenção de Ricardo Mariz de Oliveira na sua obra Fun-
damentos do Imposto de Renda. O renomado autor explica a função da 
contabilidade e as exigências legais, assim como as normas contábeis
“baixadas por órgãos fiscalizadores de determinadas atividades ou setores, começando por 
dizer que elas não interferem com a apuração do lucro real sujeito ao IRPJ ou com a base 
de cálculo da CSL:

(...)
Interessante notar que, nesse entrechoque de possíveis critérios contábeis diversos, pode 

ocorrer de existir interesse público nos dois lados da contrariedade, como o existente entre 
as normas da lei societária, voltadas para o interesse público acima descrito, e as normas 
do direito tributário, voltadas para o interesse igualmente público da arrecadação tributária.

Mesmo nesse caso, a solução não fica ao sabor de opiniões ou atitudes pessoais ou seto-
riais, mas, sim, deriva de norma jurídica impositiva, que é exatamente a norma da Lei 6.404, 
acima referida, a qual encontra ressonância na lei tributária por meio do já mencionado art. 
8º, inciso I, do Decreto-Lei 1.598. Do conjunto desses dois dispositivos de leis diversas, 
embora ambos refletindo idêntica norma jurídica, emerge cristalina a prevalência da norma 
jurídica, assim como emerge, com idêntica nitidez, a prevalência de um ou de outro regime 
ou critério contábil, conforme o objetivo da lei.” (Quartier Latin. p. 1.030-1.031)

Mais adiante, o mesmo autor discorre sobre a competência para os 
órgãos reguladores expedirem normas específicas de contabilidade e 
ressalta que tais normas
“têm natureza jurídica de atos normativos infralegais especiais, com suas motivações e 
finalidades próprias, sendo destinadas a específicos setores de atividade, de forma alguma 
tendo preferência sobre a regra geral de natureza legal a que se submetem todas as pessoas 
jurídicas, prevista no art. 177, nem têm qualquer poder ou autoridade para alterar a natureza 
das coisas e as normas legais que disciplinam a apuração patrimonial e suas mutações em 
cada situação particular.” (ob. cit., p. 1.038)

Embora estivesse tratando do imposto de renda, Fran Martins ex-
plica que
“os critérios para elaboração de demonstrações contábeis ou demonstrações financeiras 
divergem dos critérios puramente contábeis... Na verdade, é imprópria a denominação apu-
ração do lucro real utilizada pelo diploma legal, sob qualquer aspecto que seja examinado. 
Com efeito, o lucro fiscalmente considerado para efeito de exigência do imposto de renda 
jamais corresponde ao que se possa identificar por lucro real. Seria mais próprio, porque 
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verdadeiro, dizer-se ‘lucro tributável’ pois que no livro em questão ter-se-á, exatamente, 
os registros necessários para a determinação do resultado do exercício que será objeto da 
tributação... As parcelas que se apuram como tributáveis pela legislação do imposto de renda 
não são, na verdade, ‘reais’ como valores líquidos resultantes da exploração empresarial. 
Constituem valores apurados segundo critérios fiscais que, pela orientação legislativa ado-
tada, identificam a capacidade contributiva ou a medida em que se deve exigir o tributo do 
empresário.” (Comentários à Lei das Sociedades Anônimas. 4. ed. Forense, 2010. p. 715-716)

A necessidade de a escrituração contábil seguir um certo padrão legal 
ou regulamentar não autoriza concluir que necessariamente produzirá 
efeitos tributários, seja para exigir tributos, aumentá-los ou reduzi-los, 
mediante deduções da base material de incidência tributária de ajustes 
de interesse contábil que são exigidos por órgãos administrativos de 
regulação e fiscalização de determinadas atividades econômicas. Não 
se ignora que existe uma simbiose entre as normas contábeis e as tribu-
tárias, mas cada ordenamento segue princípios, finalidades e resultados 
próprios. Os eventuais pontos de contato e interação entre estes orde-
namentos para produzir um resultado almejado no Direito Tributário 
deve ser objeto de expressa previsão legal. O princípio da legalidade, 
que se traduz em cláusula pétrea de proteção ao direito de propriedade, 
também serve como poderoso instrumento para obstar que os preceitos 
contábeis regulamentares ingressem no ordenamento tributário para, de 
modo contrário à Constituição, subtrair ou limitar a competência tribu-
tária, mediante deduções e exclusões da base coletável de determinados 
dispêndios assim considerados pela contabilidade. É justamente o prin-
cípio da legalidade que deve fundamentar as exclusões ou deduções da 
base de cálculo de tributos, tal como prevê o art. 97, IV, do CTN, de 
maneira que as normas tributárias não perdem a sua identidade e seus 
efeitos próprios diante dos preceitos contábeis.

Essas relações entre o direito fiscal e o comercial, em que se situam 
as normas contábeis, não passaram despercebidas de Casalta Nabais. O 
autor menciona a dependência parcial do direito fiscal frente ao contábil 
e trata do papel ativo do direito fiscal frente ao privado, mencionando 
as regras de contabilidade e escrituração, inclusive as disciplinadas pelo 
Banco de Portugal em relação ao Regime Geral das Instituições de Cré-
dito e Sociedades Financeiras, assim como da observância obrigatória 
das normas internacionais de contabilidade, incorporadas ao ordena-
mento português por exigência do direito comunitário, e diz:
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“Temos assim um ramo de direito comercial – o direito contabilístico – que tem uma 
grande importância para o direito fiscal, mais especificamente para o direito fiscal das em-
presas, já que o lucro tributável destas é determinado segundo um modelo de dependência 
parcial do direito fiscal em face do direito contabilístico e, por via deste, em face da ciência 
da contabilidade.” (Direito Fiscal. Almedina, 2015. p. 108)

O Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Segurança nº 1.015, 
tratando de discussão que envolvia a provisão para devedores duvido-
sos em matéria de imposto de renda, disse haver prevalência dos crité-
rios da lei tributária sobre as normas administrativas do Conselho Mo-
netário Nacional, constando no acórdão:

“Definir a base de cálculo dos tributos é matéria reservada à lei, sem sujeição a regras 
de hierarquia administrativa, que assim – vale insistir – parece não possam ser invocadas 
para restringir o campo de incidência do imposto demarcado pelo legislador. Se daí decorre 
ou não a ilegalidade das normas administrativas, que tolhem a disponibilidade da parcela 
dos lucros paralisada pela provisão compulsória, é questão que não está em causa e cuja 
solução, de qualquer sorte, ao primeiro exame, não pode ter reflexos tributários.”

Em outro caso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar inconstitucio-
nal a incidência do PIS/Cofins sobre as receitas decorrentes da transfe-
rência de créditos de ICMS, originados das exportações, examinou o 
conceito de receita adotado pelo legislador constitucional (art. 195, I, b, 
da CF) e o de natureza contábil, dizendo que,
“ainda que a contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planeja-
mento das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação das 
bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A contabilidade 
constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas moldada nesta seara pelos 
princípios e regras próprios do Direito Tributário.” (STF – RE 606.107)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça decidiu caso de uma 
instituição financeira que pretendia deduzir como despesa operacional, 
para fins de apuração do IRPJ e da CSL, os valores lançados na conta 
de Provisão para Devedores Duvidosos. O contribuinte entendia que 
a PDD estava autorizada pela Lei 4.595/64 e pela Resolução 1.784/90 
do Bacen, mas tinha sido obstada pela Lei 8.981/95 e pela IN 51/95. O 
relator, Min. José Delgado, entendeu que a legislação tributária possui o 
emprego de técnicas não inteiramente conciliáveis com as da legislação 
comercial, havendo critério contábil e fiscal distinto para a apuração da 
PDD, a qual deve obedecer ao previsto na lei fiscal. O acórdão (REsp 
413.919) é assim ementado:
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“TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSSL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LUCRO REAL. 
DEDUÇÃO. PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (OU PDD 
– PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS). LEIS 8.981/95 E 4.595/64. RESO-
LUÇÃO 1.748/90 DO BACEN. IN/SRF 51/95. ARTS. 43 E 44 DO CTN. ANTINOMIA. 
NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Na presença de conflito aparente de normas, considera-se, sempre, o sistema jurídico 
a que pertencem, sem vez para análise isolada de uma delas (RMS 6905/SP, rel. Min. Edson 
Vidigal, DJU 14.06.99).

2. A IN/SRF nº 51/95 não colide com a Resolução nº 1.748/90 do Bacen, uma vez que 
tratam de objetos diversos, ou seja, enquanto ao Bacen cabe regular e fiscalizar as atividades 
das instituições financeiras, sendo a aludida resolução norma definidora do dever contábil 
e de segurança previsto para a atividade financeira, à Receita Federal cabe a incumbência 
de exigir e fiscalizar a arrecadação de tributos, sendo a referida instrução norma definidora 
de dever fiscal aplicável às instituições financeiras.

3. A Lei nº 8.981/95 não se confronta com a Lei nº 4.595/64 na medida em que, enquan-
to a primeira determina alterações na legislação tributária federal, a segunda limita-se a 
organizar, de modo genérico, a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, 
tendo criado, inclusive, o Conselho Monetário Nacional.

4. Não ofende o sistema jurídico vigente o fato de as normas (comerciais e fiscais) di-
vergirem quanto à fixação do montante a ser lançado na respectiva provisão de créditos de 
liquidação duvidosa. A fórmula de composição da PDD – Provisão para Devedores Duvidosos, 
para fins fiscais, deve obediência ao estatuído na legislação fiscal pertinente, no caso, a Lei nº 
8.981/95, não havendo que se cogitar violação ao teor prescrito pelos arts. 43 e 44 do CTN.

5. A legislação tributária, peculiarmente a do imposto de renda, reclama o emprego de 
técnicas não inteiramente conciliáveis com as de legislação comercial. A Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976 (reguladora das sociedades por ações), prevê a possibilidade de que a 
empresa faça sua escrituração em registros auxiliares quando as normas tributárias exijam 
métodos ou critérios contábeis diferenciados ou determinem simplesmente a elaboração 
de outras demonstrações financeiras.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.”

Portanto, resta concluir que a escrituração das despesas de natureza 
contábil que é exigida por órgãos fiscalizadores para a Demonstração 
do Resultado do Exercício e a Demonstração do Valor Adicionado das 
instituições financeiras, a fim de identificar com maior precisão o grau 
de risco nas suas operações de crédito com terceiros, não lhes confere o 
direito à exclusão da Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa da 
base de cálculo do PIS/Cofins.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
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INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Nº 5010683-32.2018.4.04.0000/TRF

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti
Relator p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo 

Thompson Flores Lenz

Suscitante: 2ª Turma do TRF da 4ª Região
Interessados: A. P. Pizaia Eireli – ME

Adriana Paula Pizaia
Assad Jannani

Bruna Dias Jannani
Ebepec Empresa Brasileira de Engenharia, Projetos e Consultoria Ltda.

Interessada: F. Jannani Construções e Comércio Ltda.
Advogado: Dr. Márcio Roberto Dias Casagrande

Interessados: Faiçal Jannani
Faiçal Jannani Junior

Interessada: Intermaq – Internacional de Máquinas e Equipamentos Ltda.
Advogado: Dr. Márcio Roberto Dias Casagrande

Interessadas: J. N. Rent a Car Locadora de Veículos Ltda.
Patricia Dias Jannani Liboni
União – Fazenda Nacional

Visa – Agropecuária e Empreendimentos Ltda. – ME
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Visamotors – Máquinas e Pertences Ltda. – EPP
Interessada: Visatec Construções e Empreendimentos Ltda.

Advogado: Dr. Márcio Roberto Dias Casagrande
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Constitucional. Tributário. Grupo econômico. Responsabilidade de todos 
os integrantes. Artigo 30, inciso IX, Lei nº 8.212/91. Constitucionalidade.

1. Não procede a posição que sustenta que a Constituição Federal 
condiciona a responsabilidade tributária à veiculação de lei comple-
mentar. O regramento da Lei Maior apenas disciplina que tal veículo 
normativo é indispensável ao estabelecimento de normas gerais em ma-
téria de legislação tributária, especialmente, dentre outros tantos aspec-
tos, sobre obrigação, aí incluído o trato jurídico na definição do sujeito 
passivo e da responsabilidade tributária.

A implementação de novas hipóteses de responsabilidade tributária, 
portanto, não ficou adstrita à reserva da lei complementar. Desde que 
não colida com os princípios extraídos do Código Tributário Nacional e 
também da Constituição Federal, o legislador ordinário está autorizado 
a disciplinar e inovar a matéria, amparado pelo disposto no art. 128 do 
CTN, segundo o qual,

“Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a respon-
sabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”

No mesmo sentido, a disposição contida no art. 124, II, do CTN, 
em que se confere ao legislador ordinário a possibilidade de imputar 
responsabilidade solidária a determinadas pessoas e na qual se amolda 
a solidariedade das empresas que integram o mesmo grupo econômi-
co, ex vi do art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91. Assim, ressalve-se que tal 
possibilidade em nada se assemelha ao julgamento da 1ª Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça no REsp 717.717/SP (DJU 08.05.2006), cujo 
substrato direcionava-se à investigação da validade do art. 13 da Lei nº 
8.620/93 (responsabilidade solidária dos sócios de empresas por cotas 
de responsabilidade limitada e do titular de firma individual pelos débi-
tos havidos pela pessoa jurídica junto à Seguridade Social).
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Da mesma forma, reputo inexistir a alegada inconstitucionalidade 
material. A existência de lei imputando a responsabilidade tributária, 
ainda que de forma solidária, deve respeitar os parâmetros do art. 128 
do CTN, não se podendo sustentar a possibilidade de responsabilização 
solidária das sociedades integrantes de grupo econômico no art. 124, II, 
do CTN, entendendo que este permitiria a indiscriminada responsabili-
zação solidária por simples disposição de lei.

Assim, a responsabilização das sociedades do mesmo grupo, apenas 
pelo seu pertencimento ao mesmo grupo econômico, como responsá-
veis solidárias por créditos tributários constituídos contra outra socie-
dade, fundando-se no art. 30, IX, da Lei 8.212/91, depende de funda-
mentação, lastreada em provas, cujo ônus é da Fazenda Pública (arts. 
142 e 149 do CTN), de que o grupo ou sociedade controladora atuou 
concretamente na realização do fato gerador e no descumprimento da 
obrigação tributária, vinculando-se assim ao fato gerador da obrigação 
tributária (art. 128 do CTN).

No caso do art. 30, IX, da Lei 8.212/91, tenho que a forma de inter-
pretá-lo validamente é compreendê-lo segundo certos parâmetros. Ou 
seja, o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 apenas pode ser utilizado para impor 
a responsabilidade tributária solidária à sociedade controladora ou ao 
órgão de direção do grupo, com fundamento nos arts. 124, II, e 128 do 
CTN, quando constatado, mediante provas concretas a cargo do Fisco, 
que elas atuaram concretamente junto à sociedade contribuinte de for-
ma a determinar a realização do fato gerador e decidir pelo cumprimen-
to das obrigações tributárias.

Assim, a interpretação do art. 30, IX, da Lei 8.212/91 deve se dar em 
conformidade com as normas constitucionais de imposição do encargo 
tributário e com o CTN (art. 124, II, c/c art. 128), para admitir que 
esse dispositivo legal possa imputar responsabilidade solidária apenas 
às sociedades de um mesmo grupo que concretamente participaram da 
ocorrência do fato gerador e do cumprimento das respectivas obriga-
ções tributárias, por meio de determinações concretas junto à sociedade 
contribuinte tomadas na qualidade de controladora das decisões, não 
bastando, para tanto, a atuação meramente diretiva e indicativa dos ob-
jetivos do grupo sem interferência direta na administração das socieda-
des integrantes.
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2. Incidente de arguição de inconstitucionalidade que se julga im-
procedente.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião, por maioria, rejeitar o presente incidente de arguição de inconsti-
tucionalidade, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2018.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator para 

o acórdão.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: Na sessão de 19 de 
setembro de 2017, a 2ª Turma, por unanimidade, decidiu suscitar a 
inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 
1991, in verbis:

“Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias 
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

(...)
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre 

si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;”

Com vista dos autos, a Procuradoria Regional da República opinou 
pela rejeição do incidente.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti:

Antecedentes do caso

Conforme historia Ricardo Lobo Torres, em seu Tratado de Direito 
Constitucional, Financeiro e Tributário, v. IV, Rio de Janeiro, Renovar, 
2007, p. 518-20, as contribuições sociais, até a Constituição de 1967, 
na sua redação originária, não se incluíam no sistema tributário; com 
a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, passaram a ter a sua institui-
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ção autorizada pelo art. 21, § 2º, item I, juntamente com a de outros 
tributos; com a Emenda Constitucional nº 8, de 1977, foram retiradas 
daquele art. 21, § 2º, item I, passando a integrar o art. 43, X, que cuida-
va da competência legislativa genérica da União, pelo que o Supremo 
Tribunal Federal (STF) entendeu que desde então perderam a natureza 
tributária (RE nº 86.595, Pleno, j. em 07.06.1978, rel. Min. Xavier de 
Albuquerque, RTJ 87/271); enfim, com a Constituição de 1988, as con-
tribuições sociais voltaram a ter natureza tributária, conforme assen-
tou o mesmo STF, por seu Pleno (RE nº 138.284/CE, rel. Min. Carlos 
Velloso, j. em 01.07.1992, RTJ 143/313).

Talvez essas sucessivas mutações de natureza jurídica das contri-
buições sociais sirvam para explicar o fato de, nos primeiros anos de 
vigência da Constituição de 1988, o legislador ordinário agir como se as 
contribuições sociais ainda estivessem fora do regime tributário, como 
ocorrera desde a Emenda Constitucional nº 8, de 1977, e por isso tenha 
produzido, em relação às contribuições sociais de Seguridade Social, 
algumas normas inconstitucionais, do que são exemplos: (a) os artigos 
45 e 46 da Lei nº 8.212, de 1991, que estabeleceram novos prazos de 
prescrição e decadência tributárias, com ofensa ao art. 146, III, b, da 
Constituição, declarados inconstitucionais pelo STF ao julgar o RE nº 
560.626/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05.12.2008; e (b) o arti-
go 13 da Lei nº 8.620, de 1993, que instituiu nova hipótese de respon-
sabilidade tributária solidária, com ofensa ao art. 146, III, b, da Consti-
tuição, declarado inconstitucional pela Corte Especial do TRF4 no Inci-
dente de Arguição de Inconstitucionalidade em Agravo de Instrumento 
nº 1999.04.01.096481-9/SC, rel. Juiz Amir Sarti, DJU de 16.08.2000, 
e pelo STF ao julgar o RE nº 562.276/PR-repercussão geral, rel. Min. 
Ellen Gracie, DJe de 10.02.2011.

Embora até hoje não tenha sido examinada a constitucionalidade do 
inciso IX do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991 (a questão não foi levada 
ao STF, e o STJ não examina a constitucionalidade das leis), os ante-
cedentes acima apresentados indicam que essa norma resulta daquela 
mesma orientação continuísta do legislador ordinário, que desconside-
rou haver a Constituição de 1988 restituído a natureza tributária às con-
tribuições sociais.

Feita a proposição, passa-se à demonstração.
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Exame da constitucionalidade do inciso IX do art. 30                                     
da Lei nº 8.212, de 1991

A questão a dirimir nos presentes autos é se a nova figura de respon-
sabilidade tributária solidária, prevista no inciso IX do art. 30 da Lei 
nº 8.212, de 1991 (transcrito no relatório), é da alçada da lei ordinária, 
ou se o uso do instrumento da lei ordinária constitui invasão do campo 
material reservado à lei complementar (leia-se: Código Tributário Na-
cional – CTN), sendo aquela norma inconstitucional por ofensa ao art. 
146, III, da Constituição, que dispõe:

“Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente so-

bre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos dis-

criminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e con-
tribuintes;

b) obrigação, lançamento, prescrição e decadência tributários;
(...)”

Para tanto, é importante a exata compreensão das normas do Livro 
Segundo do Código Tributário Nacional (CTN) – Normas Gerais de 
Direito Tributário, nas quais se regula a responsabilidade tributária so-
lidária, in verbis:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 

da obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.”

Evidentemente, a responsabilidade solidária estabelecida pelo inciso 
IX do art. 30 da Lei nº 8.212, de 1991, não se vincula à solidariedade 
prevista no inciso I do art. 124 do CTN, porque este último dispositivo 
prescinde de explicitação pela lei ordinária, bastando que se configure a 
situação de fato nele prevista para atrair-se a responsabilidade solidária. 
Criticando aqueles que não pensam assim, afirma o tributarista Luciano 
Amaro:

“Anote-se, em primeiro lugar, que, se os casos de ‘interesse comum’ precisassem ser 
explicitados em lei, como disse Aliomar Baleeiro, o item I do art. 124 seria inútil, pois as 
hipóteses todas já estariam na disciplina posta pelo item II. Nos casos que se enquadrarem 
no questionado item I, a solidariedade passiva decorre desse próprio dispositivo, sendo 
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desnecessário que a lei de incidência o reitere. Situações outras, não abrangidas pelo item 
I, é que precisarão ser definidas na lei quando esta quiser eleger terceiro como responsável 
solidário.” (AMARO, L. Direito Tributário brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 
p. 307)

De fato, os exemplos de responsabilidade solidária do inciso I do art. 
124 do CTN, apontados pela doutrina, evidenciam a desnecessidade de 
lei que os especifique: (a) há responsabilidade solidária no “caso dos 
dois irmãos que são coproprietários pro indiviso de um trato de terra. 
Todos são, naturalmente, codevedores solidários do imposto territorial 
rural (ITR)” (cf. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Manual de Direito 
Tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 377); (b) há responsabi-
lidade solidária “das pessoas casadas em comunhão de bens, relativa-
mente ao imposto de renda” (cf. MACHADO, Hugo de Brito. Curso de 
Direito Tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 128).

Por exclusão, a hipótese do inciso IX do art. 30 da Lei nº 8.212, de 
1991, só pode logicamente ter vinculação com a norma do inciso II do 
art. 124 do CTN, porque este último esclarece que cabe à lei expressa-
mente designar as pessoas solidariamente responsáveis pela obrigação 
tributária.

Mas quando o inciso II do art. 124 do CTN menciona lei, está se 
referindo à lei ordinária ou à lei complementar? Aqui é que reside o 
núcleo da controvérsia.

Controvérsia que, todavia, é mais aparente do que real. Já se viu, 
atrás, que o tema da responsabilidade tributária constitui matéria do 
Livro Segundo do CTN – Normas Gerais de Direito Tributário, enten-
dendo-se que essas normas gerais, pela Constituição vigente (art. 146, 
III), são reservadas à disciplina da lei complementar (cf. COÊLHO, 
Sacha Calmon Navarro. Manual de Direito Tributário. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. p. 38; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 3. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 76). Por conseguinte, quando o inciso 
II do art. 124 do CTN menciona lei, ele designa a lei complementar, 
porque só a lei complementar é que pode dispor sobre responsabilidade 
tributária.

A esse argumento se soma o de que, quando editado o CTN, em 
1966, vigorava a Constituição de 1946, que não exigia lei complemen-
tar para a União legislar sobre normas gerais de direito financeiro (aí 
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incluídas as normas tributárias), conforme se vê do art. 5º, XV, b, da-
quele texto constitucional. Daí que, quando o inciso II do art. 124 do 
CTN menciona lei, deve-se hoje (sob a vigência da CF/1988) entender 
que ele está designando o próprio CTN, no que este aponta expressa-
mente pessoas que são responsáveis solidárias (v.g., art. 134 e também 
art. 135, sendo que nesse último caso a solidariedade decorre do fato 
de as pessoas ali referidas responderem pessoalmente pelos créditos 
tributários, como responsáveis stricto sensu, sem prejuízo da responsa-
bilidade do próprio contribuinte), e está designando também outras leis 
complementares que forem editadas.

Assim, o inciso II do art. 124 do CTN (diploma legal que, lembre-se, 
foi recepcionado pela Constituição de 1988 com o status de lei comple-
mentar) deve atualmente ser entendido como referindo-se à lei comple-
mentar, e não à lei ordinária, sendo certo que esta última não pode dis-
por sobre normas gerais em matéria de legislação tributária (CF/1988, 
art. 146, III), entre as quais se inclui o tema da responsabilidade tributá-
ria (CTN, Livro Segundo: Normas Gerais de Direito Tributário).

Nessas condições, tem-se que a figura da responsabilidade tributária 
solidária das empresas que integram grupo econômico pela obrigação 
tributária de uma delas, prevista no inciso IX do art. 30 da Lei nº 8.212, 
de 1991, é inconstitucional, por haver invadido essa lei ordinária o 
campo normativo reservado à lei complementar, demarcado pelo artigo 
146, III, da Constituição.

Ante o exposto, voto por declarar a inconstitucionalidade do inciso 
IX do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 1991.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Trata-se de incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado 
pela colenda 2ª Turma em sede de agravo de instrumento, tendo por ob-
jeto o exame da compatibilidade do inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/91 
com o art. 146, inciso III, alínea a, da CF, no cotejo com o disposto nos 
arts. 124 e 128 do CTN.

O ilustre relator propõe que seja dado provimento ao incidente para 
declarar a inconstitucionalidade do inciso IX do artigo 30 da Lei nº 
8.212/91.
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Com a vênia do ilustre relator, divirjo, pois entendo não haver in-
compatibilidade entre o artigo 30, inciso IX, da Lei nº 8.212/91 e os 
arts. 146, III, a, da Constituição Federal e 124 e 128 do CTN.

Os artigos 124, I, e 128 do CTN autorizam a atribuição de responsa-
bilidade solidária a integrantes de grupo econômico, desde que preen-
chido o requisito de vinculação com o fato gerador da obrigação:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 

da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(...)
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso 

a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”

Nesse sentido o voto do ilustre Juiz Federal Alexandre Rossato da 
Silva Ávila no AI nº 5024886-72.2013.404.0000, cujo excerto transcre-
vo abaixo, porque sintetiza minha posição quanto às regras insculpidas 
no artigo 30, inciso IX, da Lei nº 8.212/91.

“1. Inconstitucionalidade do art. 30, IX, da Lei 8.212/91
No evento 158, as agravadas JNA Administradora de Bens Próprios Ltda. e Naje 

Administração e Construções Ltda. alegam que o disposto no art. 30, IX, da Lei 8.212/91 
constitui ofensa ao art. 146, III, b, da Constituição, ‘pela total invasão da competência 
atribuída ao legislador complementar para estabelecer normas gerais referentes aos con-
tribuintes’. Com base nisso, requerem seja suscitado incidente de inconstitucionalidade 
daquela norma, ou suspenso o feito, até julgamento do incidente suscitado no Agravo nº 
5026788-21.2017.4.04.0000.

Eis o art. 146 da Constituição Federal, transcrito no que pertinente:
‘Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;’
E o art. 30, IX, da Lei 8.212/91:
‘Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias 

devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre 

si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;’
Para análise da alegação, porém, cabe conhecer também o art. 13 da Lei 8.620/93, que 

veio a ser revogado pela Lei 11.941/2009:
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‘Art. 13. O titular da firma individual e os sócios das empresas por cotas de responsa-
bilidade limitada respondem solidariamente, com seus bens pessoais, pelos débitos junto 
à Seguridade Social. (Revogado pela Medida Provisória nº 449, de 2008) (Revogado pela 
Lei nº 11.941, de 2009)

Parágrafo único. Os acionistas controladores, os administradores, os gerentes e os 
diretores respondem solidariamente e subsidiariamente, com seus bens pessoais, quanto 
ao inadimplemento das obrigações para com a Seguridade Social, por dolo ou culpa. (Re-
vogado pela Medida Provisória nº 449, de 2008) (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009)’

O exame desse dispositivo da Lei 8.620/93 é relevante porque sua inconstitucionalidade 
foi declarada sob o mesmo argumento trazido no evento 158. Ao julgar o RE 562.276/PR, 
o Tribunal Pleno do STF, em sede de repercussão geral, tratou do conteúdo do art. 146, III, 
b, da CF, além das disposições do CTN sobre responsabilidade tributária, em termos que 
se mostram adequados ao caso presente.

Ao expandir a responsabilidade dos sócios na sociedade por cotas de responsabilidade 
limitada, o art. 13 da Lei 8.620/93 invadiu a esfera de competência da lei complementar, 
indevidamente estabelecendo regra geral de responsabilidade tributária, pois não se limitou 
a dispor no âmbito do regramento geral já posto pelo CTN para a matéria, especificamente 
o art. 135, III.

Entretanto, o caso do art. 30, IX, da Lei 8.212/91 é diferente.
O fundamento invocado para amparo quanto à Lei 8.620/93 era o art. 124, II, do CTN, 

o qual prevê que estão solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por 
lei. No caso do art. 30, IX, da Lei 8.212/91, são os arts. 124, I, e 128 do CTN que autorizam 
a atribuição de responsabilidade solidária a integrantes de grupo econômico, desde que 
preenchido o requisito de vinculação com o fato gerador da obrigação:

‘Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador 

da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
(...)
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso 

a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da 
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.’

Da análise da questão constitucional feita pelo STF retira-se que
‘as questões atinentes à responsabilidade tributária inserem-se nas que dizem respeito aos 
sujeitos, se não da relação contributiva (tributária em sentido estrito), ao menos de relações 
jurídicas que, envolvendo terceiros em posição de contrato com o fato gerador ou com o 
contribuinte, facilitam a arrecadação e asseguram o crédito tributário.

A definição dos traços essenciais da figura da responsabilidade tributária, como o de 
exigir previsão legal específica e, necessariamente, vínculo do terceiro com o fato gerador 
do tributo, enquadra-se, sim, no rol das normas gerais de direito tributário que orientam 
todos os entes políticos.

Assim, afigura-se adequado que se confira caráter de normas gerais com nível de lei 
complementar aos dispositivos do CTN que cuidam da responsabilidade tributária, sem 
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prejuízo da permissão, constante no art. 128 do CTN, de que o legislador estabeleça outros 
casos específicos de responsabilidade.’

Ao acolher a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93, o STF esclareceu, ainda, 
ser essencial à compreensão do instituto da responsabilidade tributária ‘a noção de que a 
obrigação do terceiro, de responder por dívida originariamente do contribuinte, jamais 
decorre direta e automaticamente da pura e simples ocorrência do fato gerador do tributo. 
Do fato gerador só surge a obrigação direta do contribuinte’.

No caso da configuração de grupo econômico de fato tratada neste processo, a responsabi-
lidade tributária decorre do interesse comum na situação que constitui o fato gerador (art. 124, 
I, CTN) e o seu vínculo com o responsável (art. 128, CTN), conforme adiante examinado, 
atendendo-se, com isto, às regras gerais de responsabilidade tributária existentes no CTN. 
Portanto, a Lei 8.212/91 apenas dispôs nos limites estabelecidos pela lei complementar.

Nessa linha vem se posicionando a jurisprudência pátria:
‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CAUTELAR FISCAL. RESPONSÁVEL 

TRIBUTÁRIO. GRUPO ECONÔMICO. INTERESSE COMUM. ART. 535 DO CPC/1973. 
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. 
MATÉRIA DECIDIDA COM ESTRITO FUNDAMENTO NO CONTEXTO FÁTI-
CO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 
MÉRITO DESFAVORÁVEL À RECORRENTE. DECISÃO RECORRIDA APLICOU 
CORRETAMENTE O DIREITO À ESPÉCIE. 1. Insurge-se a recorrente contra acórdão que 
manteve a indisponibilidade de bens do seu patrimônio decretada em medida cautelar fiscal, 
por estar reconhecida a formação de grupo econômico de fato e a existência de interesse 
comum entre a recorrente e a devedora principal. 2. Alega a recorrente violação aos arts. 
535 e 333, II, do CPC/1973, 2º da Lei 8.397/1992, 124 e 135 do CTN, além de dissídio 
jurisprudencial. 3. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma 
vez que o tribunal de origem julgou a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade 
com o que lhe foi apresentado. 4. Sobre o descabimento da produção de prova pericial, 
asseverou o acórdão recorrido que as questões de fundo relativas à caracterização de grupo 
econômico, à desconsideração da pessoa jurídica, à existência, ou não, de elisão e evasão 
fiscal, à responsabilidade de sócio da empresa, assim como à ocorrência de prescrição e 
decadência devem ser discutidas nos embargos à execução fiscal, e não na via estreita do 
processo cautelar. 5. A hipótese não é de omissão, mas de insatisfação com o decisum. 6. 
Também não há omissão sobre a fundamentação para considerar a vinculação existente 
entre a recorrente e a sociedade Minter Trading Ltda. 7. Nesse ponto, sustentou o tribunal 
de origem, exaustiva e detidamente (fls. 1.821-1.833, e-STJ), haver ‘indícios claros de 
grupo econômico’ (fl. 1.833, e-STJ), com indicação de todos os ‘pontos de contato’ entre 
a recorrente e a executada. 8. A recorrente pode até discordar da conclusão da origem, 
mas novamente não se trata de omissão, mas de inconformismo direto com o resultado 
do acórdão, que foi contrário aos seus interesses. 9. Superada a preliminar de nulidade 
do acórdão recorrido por violação ao art. 535 do CPC/1973, no mérito não se conhece do 
recurso especial por esbarrar na Súmula 7/STJ. 10. A decisão a quo dirimiu a lide de forma 
extremamente fundamentada e detalhada quanto ao conjunto de elementos fáticos que le-
varam à conclusão pela responsabilidade da recorrente (art. 124 do CTN) e pela aplicação 
da Lei 8.397/1992. 11. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria 
necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no 
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contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula 7 desta 
Corte. 12. A análise no caso concreto da presença ou não dos requisitos legais pertinentes e 
da suposta afronta aos dispositivos legais tidos por violados (art. 333, II, do CPC/1973, art. 
2º da Lei 8.397/1992, arts. 124 e 135 do CTN) demanda reexame de circunstâncias factuais 
que escapam à viabilidade procedimental pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes 
em casos símiles. 13. Em relação à interposição pela alínea c, este Tribunal tem entendi-
mento no sentido de que a incidência da Súmula 7 desta Corte impede o exame de dissídio 
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os 
fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na 
qual deu solução à causa a corte de origem. 14. E, mesmo se ultrapassada a vedação da 
Súmula 7/STJ, o que se admite apenas para argumentar, no mérito melhor sorte não obteria 
o recurso especial. Isso porque a decisão recorrida aplicou corretamente os dispositivos 
legais tidos por violados, uma vez admitidos os fatos descritos no aresto impugnado. 15. 
O art. 2º da Lei 8.397/1992 prevê seja a ação cautelar fiscal requerida em face do sujeito 
passivo da obrigação tributária. Já o art. 121, parágrafo único, do CTN considera sujeito 
passivo da obrigação tributária (i) o contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta 
com a situação que constitua o respectivo fato gerador; e (ii) o responsável, quando, sem 
revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. 
16. A inclusão da recorrente no polo passivo da cautelar fiscal obedece à previsão legal 
e depende apenas da sua condição como responsável tributária à luz do CTN. 17. Nesse 
particular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser aplicável a responsabilidade solidária 
do art. 124 do CTN quando há comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato 
gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial. 18. É o que se passa na espécie, em 
que o tribunal local reconheceu a existência de grupo econômico e ligações empresariais 
estreitas entre a recorrente e a devedora originária decorrentes da administração familiar 
das empresas, da coincidência de endereços e objetos sociais, da movimentação da conta 
bancária da recorrente pelo fundador da executada, do esvaziamento patrimonial da deve-
dora originária concomitantemente ao desenvolvimento econômico da recorrente. Tudo a 
demonstrar não só a existência, no mundo dos fatos, de grupo econômico integrado pela 
recorrente, como o interesse comum previsto no art. 124 do CTN. 19. O tribunal a quo, na 
fundamentação do seu decisum, teve o cuidado de destacar expressamente que sócios da 
executada teriam transferido propriedade particular para a empresa Swamville do Brasil 
Participações e Empreendimentos Ltda., o que revela indícios de ocultação de bens com 
escopo de fraudar credores. Destacou, ainda, entre outros aspectos, que a empresa Swamville 
do Brasil Participações e Empreendimentos Ltda., cujo objeto social é a incorporação de 
empreendimentos imobiliários, teve empresas offshore integrando seu quadro societário em 
substituição aos integrantes da família proprietária da executada, e que a referida sociedade 
teve sede em endereços coincidentes com os de outras empresas do grupo econômico. 20. 
De acordo com a decisão recorrida, ainda, a própria criação da recorrente já demonstraria 
a comunhão de interesses. Haveria a intenção de empresas e pessoas físicas fazerem in-
vestimentos no exterior, por meio de empresas offshore, a fim de obter isenções fiscais ou 
redução de impostos, segurança, sigilo e privacidade nos negócios, além de inúmeros outros 
fatores. 21. Verifica-se, in casu, a presença dos requisitos não só para a responsabilização 
da recorrente (art. 124, CTN), como também para sua inclusão no polo passivo da cautelar 
fiscal (art. 2º, Lei 8.397/1992). 22. O art. 135 do CTN foi bem afastado na origem e merece 
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reiteração nesta instância, pelos mesmos fundamentos (aplicabilidade, ao caso, do art. 124, 
I). 23. Por fim, o exame específico da imprescindibilidade da prova pericial, com fulcro no 
art. 333, II, do CPC/1973, no caso concreto esbarra de forma invencível na Súmula 7/STJ. 
24. Recurso especial conhecido, em parte, e, nessa parte, não provido.’ (REsp 1.689.431/ES, 
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03.10.2017, DJe 19.12.2017)

‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA 
AO ART. 535 DO CPC CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 124 E 174 DO CTN. 
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMO-
NIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Os embargos de 
declaração merecem prosperar, uma vez que presente um dos vícios listados no art. 535 
do CPC. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado não analisou a tese apresentada pela 
ora embargante. Dessa forma, presente o vício da omissão. 2. No caso dos autos, o tribunal 
de origem assentou que ‘não merece reproche a conclusão do juízo a quo no que tange à 
responsabilização solidária de pessoas físicas (por meio da desconsideração da personali-
dade jurídica) e jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico de empresas devedoras, 
quando existe separação societária apenas formal e pessoas jurídicas do grupo são usadas 
para blindar o patrimônio dos sócios em comum, como é o caso das excipientes e de ou-
tras empresas do grupo’. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade 
solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da demonstração da formação 
de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta 
do fato gerador ou, ainda, confusão patrimonial. 4. O tribunal ordinário entendeu pela res-
ponsabilidade solidária da empresa não pela simples circunstância de a sociedade pertencer 
ao mesmo grupo econômico do sujeito passivo originário. Antes, reconheceu a existência 
de confusão patrimonial, considerando haver entre as sociedades evidente identidade de 
endereços de sede e filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador 
e contabilidade. 5. As questões foram decididas com base no suporte fático-probatório dos 
autos, de modo que a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do recurso especial, 
ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos inte-
grativos.’ (EDcl no AgRg no REsp 1.511.682/PE, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda 
Turma, julgado em 25.10.2016, DJe 08.11.2016)

‘TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXE-
CUÇÃO FISCAL – DECISÃO RECONHECENDO A EXISTÊNCIA DE UM GRUPO 
ECONÔMICO E DETERMINANDO A INCLUSÃO DE TODAS AS EMPRESAS NO 
POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO E DOS SÓCIOS DA EMPRESA CONTROLADORA 
– POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA SHOW 
S/A, em face da decisão que determinou a sua inclusão no polo passivo da Execução Fiscal 
nº 2010.51.10.005012-0. 2. A agravante alega, em síntese, que: 1) a execução fiscal objetiva 
a cobrança de valores supostamente devidos a título de Cofins; 2) inicialmente, apenas a 
empresa SENDAS figurava no polo passivo da demanda executiva; 3) após a sua citação, 
a empresa SENDAS ofereceu à penhora imóveis para garantia dos débitos exequendos, 
ocasião em que apresentou laudos de avaliação dos respectivos bens; 4) ao se manifestar 
acerca dos imóveis apresentados, a União Federal apresentou petição rejeitando os referi-
dos bens e, na ocasião, alegou: (i) a existência de grupo econômico formado por Sendas 
S/A, Sendas Empreendimentos e Participações Ltda., Sendas Distribuidora S/A, Sendas 
Comércio Exterior e Armazéns Gerais, Sendas Agropecuária S/A, Senor – Sendas Nordeste 
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S/A, Colina Shopping Center e Casa Show S/A; (ii) que essas empresas deveriam responder 
solidariamente pela dívida, na forma do art. 124, I, do CTN combinado com o art. 30, IX, 
da Lei nº 8.212/91; e (iii) que haveria confusão patrimonial entre essas sociedades, por 
possuírem o mesmo endereço e administradores; 5) não tem nada a ver com o fato gerador 
da obrigação tributária alvo do feito executivo em questão; 6) a conclusão a que chegou a 
decisão agravada, no sentido da existência do grupo econômico, decorre da má-fé processual 
da Fazenda Nacional, que induziu a erro ao prestar informações absolutamente inverídicas 
no que se refere à sua estrutura societária; 7) de acordo com os documentos acostados aos 
autos, a sua gerência não está a cargo da empresa Sendas S/A, uma vez que o seu controle 
encontra-se a cargo de BR HOME CENTERS S/A; 8) em 2008, Maraú Fundo de Inves-
timento e Participações (que inclusive detém opção de compra da parte ainda pertencente 
à executada) adquiriu 60% (sessenta por cento) de seu capital social; 9) não se mostram 
presentes os requisitos exigidos pela lei e pela jurisprudência para que se verifique a exis-
tência de grupo econômico para fins tributários; 10) seus diretores são distintos dos da 
empresa Sendas S/A; 11) somente nas hipóteses em que efetivamente verificado o interesse 
comum a que se refere o art. 124, I, do CTN, caracterizado pela realização conjunta do fato 
ou ato que deu origem ao fato gerador, seria permitida a responsabilidade solidária, o que, 
no presente caso, definitivamente não ocorreu. 3. A existência do grupo econômico está 
devidamente caracterizada nos autos, uma vez que todas as empresas, à exceção de uma, 
funcionam no mesmo endereço, confirmando, desse modo, a existência do aludido grupo 
econômico, mormente porque reforça a ideia de sinergia entre as integrantes do grupo, fato 
que, a toda evidência, é indiciário de que as referidas empresas compartilham os mesmos 
funcionários e bens, reduzindo custos e aumentando lucros. Ademais, os fatos geradores 
ocorreram em um período em que os membros da diretoria de SENDAS S/A eram também 
diretores de CASA SHOW S/A, restando caracterizada a existência de grupo econômico e, 
por conseguinte, o manifesto interesse comum. 4. O artigo 30 da Lei nº 8.212/91, que trata 
das contribuições previdenciárias, tem um dispositivo expresso tratando da questão, e é 
aplicável a todas as contribuições devidas à seguridade social. 5. As empresas que compõem 
o GRUPO SENDAS possuem responsabilidade solidária pelo débito cobrado (Cofins), na 
forma do art. 124, II, do CTN c/c o art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91. 6. Agravo de instrumento 
improvido.’ (AG- 00156077520114020000, Luiz Antonio Soares, TRF2)

‘TRIBUTÁRIO. AGRAVO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. GRUPO 
FAMILIAR. CONFUSÃO PATRIMÔNIO SOCIAL. ART. 124 DO CTN. ART. 50 DO CC. 
DEFESA. INCIDENTE. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A jurisprudência conside-
ra existente o grupo econômico quando a empresa executada, em conjunto com as outras 
empresas da propriedade dos mesmos sócios (familiar – inclusive), forma uma complexa 
estrutura econômica, atuando em áreas similares ou conexas da atividade produtiva, sendo 
relevante que exista unidade de direção entre as empresas componentes do grupo econômico, 
com interseção de sócios e representantes, além de confusão patrimonial entre elas. 2. No 
caso dos autos, não vejo como afastar a aplicação do art. 124 do CTN no caso concreto, 
pois demonstrado o forte liame entre a empresa executada e a ora agravante (incluída no 
polo passivo da execução fiscal), com participação do mesmo grupo familiar em ambas, 
gerando confusão de patrimônio social entre elas, caracterizando a formação de grupo 
econômico de ‘fato’, o que dá ensejo à presunção legal de responsabilidade solidária dos 
seus integrantes. 3. Não obstante, a presunção de responsabilidade tributária da recorrente 
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poderá ser ilidida em incidente processual que demande ampla dilação probatória.’ (TRF4, 
AG 5029288-60.2017.4.04.0000, Segunda Turma, relatora Luciane Amaral Corrêa Münch, 
juntado aos autos em 25.10.2017)

‘TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCI-
DENTE DO ART. 133 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. 
CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. Não se aplica o incidente 
do art. 133 do CPC/2015 nas hipóteses de pedido de inclusão de empresas integrantes 
do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução fiscal, quando devidamente 
demonstrado o interesse comum dessas empresas na situação configuradora do fato 
gerador do tributo. 2. É possível o reconhecimento da existência de grupo econômico 
quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, la-
boral e patrimonial, ou seja, com unidade de controle e estrutura meramente formal, e, 
ainda, quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé 
com prejuízo a credores (STJ, REsp 968.564/RS, 5ª T., rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 
DJe 02.03.2009; RMS nº 12.872/SP, 3ª T., rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 16.12.2002). 
3. Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas 
integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica 
em virtude do desvio de finalidade e/ou da confusão patrimonial (CC, art. 50), quanto 
pela existência de solidariedade decorrente da presença de interesse comum na situação 
que constitui o fato gerador da obrigação tributária (CTN, art. 124, I). 4. Caso em que a 
responsabilidade dos administradores de fato não está fundada na mera falta de recolhi-
mento das contribuições previdenciárias, mas em diversos atos praticados com o intuito 
de suprimir o recolhimento das contribuições.’ (TRF4, AG 5004802-11.2017.4.04.0000, 
Primeira Turma, relator Jorge Antonio Maurique, juntado aos autos em 12.05.2017)

Não há fundamento, portanto, para a alegada inconstitucionalidade do art. 30, IX, da 
Lei 8.212/91.

2. Mérito
(...)
‘(...) ‘(...)
Não há dúvida de que se trata de um único grupo econômico constituído pela mesma 

família, de modo que é legítimo o redirecionamento da execução fiscal contra as empresas 
mencionadas, em face da regra do art. 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, com-
binado com o art. 30, inciso IX, da Lei nº 8.212/91, in verbis:

‘Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.’
‘Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias 

devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX – as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre 

si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;’
Nesse sentido:
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‘EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO CIVIL. PRAZO EM DOBRO 
PARA RECORRER. ART. 191 DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO INTEMPES-
TIVO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES. 
PRECEDENTE. [...]

3. Apenas formalmente está a se tratar de pessoas jurídicas distintas, mas faticamente 
o conjunto probatório demonstra que se trata de grupo econômico pertencente a grupo 
familiar definido, com rodízio de sócios cotistas e administradores entre empresas que 
se multiplicam por sucessivas cisões, transferências de ativos e de capital social, e mais 
confusão patrimonial. 4. Fato que estende a responsabilidade das dívidas e dos tributos 
não pagos a todos os entes pertencentes ao grupo econômico. 5. ‘(...) 3 – O artigo 124, II, 
do CTN e o artigo 30, IX, da Lei n° 8.212/91 admitem a responsabilidade solidária por 
dívida fiscal entre componentes do mesmo grupo econômico. 4 – Restou demonstrada a 
existência do grupo econômico (...)’ (APELREEX nº 2006.72.04.000234-0. Rel. Juíza Eloy 
Bernst Justo. 2ª Turma do TRF4. Publicado no D.E. em 20.11.2008).’ (Apelação Cível nº 
2007.72.04.002215-9/SC, relator Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona, 2ª 
Turma do TRF da 4ª Região, D.E. de 27.01.2010)

5. Pelo exposto e tendo em vista que a executada não está cumprindo com o parcela-
mento acordado, conforme revelam os documentos das fls. 468-490, defiro os pedidos de 
redirecionamento. Determino a citação de NADIM ABRÃO ANDRAUS e das empresas 
NAJE – Administração e Participações e JNA – Administradora de Bens Próprios, nos 
endereços indicados à fl. 457.’

Diante da interposição de exceções de pré-executividade pelos executados, sobreveio, 
então, a decisão agravada, nestes termos:

‘2. Assiste razão aos excipientes.
Nesta execução fiscal, cobram-se créditos advindos de multa por atraso e/ou irregula-

ridades na DCTF, na Cofins e no PIS, como se vê às fls. 04-34, e não contribuições previ-
denciárias, conforme restou consignado na decisão proferida às fls. 491-495.

Quanto às empresas Naje Administração e Participações Ltda. e JNA Administradora de 
Bens Próprios Ltda., o fato de tais empresas constituírem um grupo econômico só autorizaria 
o redirecionamento se a dívida executada correspondesse a contribuições previdenciárias, 
nos termos do artigo 30, IX, da Lei nº 8.212/91, e esse, como já exposto, não é o caso desta 
execução fiscal.

Com relação ao excipiente Nadim Abrão Andraus, como o redirecionamento foi fun-
damentado na condenação proferida na Ação Penal nº 2004.70.00.031387-3, em trâmite 
na 3ª Vara Federal Criminal desta Capital, pela prática de crime de apropriação indébita 
previdenciária, e nesta execução fiscal não estão cobradas contribuições previdenciárias, 
também não merece prosperar.

Observe-se que a empresa executada ainda existe e hoje está sendo administrada pelo 
Sr. Dalto Treméia Filho (fls. 134-139).

Todavia, não há falar em prescrição intercorrente. O crédito aqui executado permaneceu 
com a exigibilidade suspensa em razão do parcelamento de 2009 a 2011 (fls. 472-483).

3. Ante o exposto, acolho em parte as exceções de pré-executividade para revogar a de-
cisão das fls. 491-495 no tocante aos redirecionamentos lá deferidos e determino a exclusão 
do polo passivo desta execução fiscal dos excipientes Naje Administração e Participações 
Ltda., JNA Administradora de Bens Próprios Ltda. e Nadim Abrão Andraus.
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4. Tendo em vista que foi a exequente quem deu causa à inclusão dos excipientes no polo 
passivo, o que os compeliu a contratar advogado para sua defesa, condeno a União a pagar 
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos 
do artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, considerando a simplicidade da questão e 
a rápida solução que este juízo deu à situação. Esse valor, a partir desta data e até a data da 
expedição do requisitório, deverá ser corrigido e acrescido de juros segundo o disposto na 
Lei nº 11.960, de 29.06.2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, capitalizados mês 
a mês, pois a intenção da alteração foi a de equiparar a correção dos depósitos judiciais 
aos rendimentos da caderneta de poupança (aplicação em que os juros são capitalizados 
mensalmente). Após a expedição do requisitório, a correção continuará a ser feita com base 
no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (atualmente a TR – Taxa 
Referencial), segundo prevê o artigo 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal. Entretanto, 
os juros de mora só deverão incidir na hipótese de o pagamento não ocorrer dentro do 
prazo previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição Federal, no mesmo percentual de juros 
incidentes sobre a caderneta de poupança, conforme estabelece o artigo 100, § 12, também 
da Constituição Federal.

Saliento, por oportuno, que a execução de tal verba deverá ser feita em autos próprios, 
e não nestes, para evitar tumulto processual.’

Neste exame perfunctório, inerente ao momento processual vivenciado, também neste 
agravo deve ser adotada a orientação de que merece reparos a decisão agravada.

Quanto ao redirecionamento às empresas Naje Administração e Participações Ltda. e 
JNA Administradora de Bens Próprios, cabe observar que, em princípio, não se poderia 
deixar de aplicar o artigo 30, IX, da Lei nº 8.212/91, ao menos sob o argumento utilizado 
pela decisão. Ora, as contribuições ao PIS e à Cofins não deixam de ser, também elas, con-
tribuições destinadas à Seguridade Social, de forma que, pelo simples fato de não estarem 
regulamentadas pela Lei nº 8.212/91, não se poderia argumentar inexistir responsabilidade 
solidária entre as pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico. Não é demais 
referir que, em outras execuções fiscais, também restaram apurados indícios de ter havido 
o aproveitamento do fundo de comércio entre as empresas, conforme tive a oportunidade 
de observar quando do exame do Agravo de Instrumento nº 5010744-63.2013.404.0000, 
da manifestação do julgador a quo:

‘Vencida a questão preliminar apontada, passo ao exame do pedido de redireciona-
mento, servindo-me, para tanto, das decisões que proferi nos autos da Execução Fiscal nº 
2003.70.00.029208-7, igualmente movida pela Fazenda Pública (INSS) contra LEMOS 
DANOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA., a seguir transcritas, uma 
vez que as razões lá lançadas mostram-se inteiramente aplicáveis no caso presente:

‘(...)
A petição e os documentos encartados nas fls. 509-789 demonstram, com clareza, a 

interligação entre a empresa executada e as empresas JNA – ADMINISTRAÇÃO DE 
BENS PRÓPRIOS LTDA. e NAJE – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, todas 
sob a administração centralizada de NADIM ABRÃO ANDRAUS, que criou as referidas 
pessoas jurídicas com o fito de impedir que o seu patrimônio pessoal e o das empresas sob 
seu controle (LEMOS DANOVA e outras) fossem alcançados pela Fazenda Pública, com 
a finalidade de satisfação dos tributos por elas devidos.

Não há dúvida de que se trata de um único grupo econômico constituído pela mesma 
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família, de modo que é legítimo o redirecionamento da execução fiscal contra as empresas 
mencionadas (...).’’

Quanto ao sócio Nadim Abrão Andraus, também neste exame perfunctório, vejo que a 
sua responsabilização tributária, na forma do artigo 135, III, do CTN, pode decorrer não 
apenas do desconto e do não repasse das contribuições previdenciárias, que deram ensejo, 
inclusive, à sua condenação no bojo da Ação Penal nº 2004.70.00.031387-3/PR. Nessa 
mesma ação, foi ele também condenado por delito de falsidade ideológica (CP, artigo 
299), em decorrência de, juntamente com outro sócio, ter realizado alteração contratual na 
sociedade para incluir pessoa reputada ‘laranja’, a fim de falsear a composição societária 
da empresa perante terceiros, em especial o fisco. Ora, tal conduta, ao menos em princí-
pio, traz relevantes indícios da prática de atos contrários à lei pelo sócio Nadim Andraus, 
durante o período de ocorrência dos fatos geradores dos tributos em cobrança. É forçoso 
o reconhecimento de que, ainda que o inadimplemento dos tributos, em si, não caracterize 
ilícito fiscal, a gerência empresarial durante todo o período encontra-se maculada pela in-
terposta pessoa colocada à frente da sociedade, com o que todos os atos de gestão, de fato, 
incluído, aí, o não pagamento dos tributos, deram-se de forma contrária à lei e ao contrato 
social. Por esse raciocínio, a responsabilidade do sócio administrador de fato não poderia 
ficar limitada unicamente à CDA nº 90.6.07.011550-46, devendo abarcar, também, as CDAs 
nos 90.2.07.001665-17 e 90.6.07.001104-96.

Sendo assim, há fortes indícios que autorizam a responsabilização tributária em desfa-
vor tanto das empresas como do sócio, tudo a permitir, neste momento, a sua inclusão no 
polo passivo da execução fiscal. O redirecionamento se dá, obviamente, sem prejuízo da 
ulterior possibilidade de discussão da responsabilização dessas pessoas físicas e jurídicas, 
em sede de ação que permite dilação probatória, a fim de examinar eventual alegação de 
inocorrência de grupo econômico ou prática de atos contrários à lei.’

Como visto, a alegação das embargadas Naje Administração e Participações Ltda. e JNA 
Administradora de Bens Próprios de que inexiste relação entre si e a empresa Lemos Danova 
a justificar sua permanência no polo passivo da Execução Fiscal nº 2007.70.00012023-3 não 
produz o efeito de alterar o julgamento proferido por esta Corte.

Por fim, embora o STJ, no julgamento do AgRG no REsp 1.535.048, envolvendo as 
mesmas partes destes autos, mas em relação a outra execução fiscal,  tenha entendido que 
‘não se apura responsabilidade tributária de quem não participou da elaboração do fato 
gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a 
eventual integração interempresarial abrangendo duas ou mais empresas da mesma atividade 
econômica ou de atividades econômicas distintas, aliás não demonstradas, neste caso’, deve 
ser sublinhado que tal decisão ainda não transitou em julgado, merecendo o presente agravo 
ser decidido em consonância com o que já disse nos agravos 5023563-32.2013.404.0000 e 
5029388-54.2013.404.0000, mantendo-se, assim,  a estabilidade, a integridade e a coerência 
das decisões desta Corte.”

Com a devida vênia, divirjo da posição que sustenta que a Consti-
tuição Federal condiciona a responsabilidade tributária à veiculação de 
lei complementar. O regramento da Lei Maior apenas disciplina que tal 
veículo normativo é indispensável ao estabelecimento de normas gerais 
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em matéria de legislação tributária, especialmente, dentre outros tantos 
aspectos, sobre obrigação, aí incluído o trato jurídico na definição do 
sujeito passivo e da responsabilidade tributária.

Nesse sentido, a decisão proferida no julgamento da AC nº 
2003.70.01.001616-0/PR (TRF4, 2ª Turma, DJU de 18.01.2006), na 
qual o Desembargador Leandro Paulsen aduziu em seu voto que, verbis:

“A invocação do artigo 146, III, a, da Constituição não aparenta apontar para a incons-
titucionalidade do artigo 30, IX, da Lei nº 8.212/91. A norma constitucional mencionada é 
bastante clara ao definir que cabe à lei complementar não apenas tratar dos conflitos de com-
petência e da regulação das limitações ao poder de tributar, mas também estabelecer normas 
gerais disciplinando os institutos jurídicos básicos da tributação, capazes de dar uniformidade 
técnica à instituição de tributos pelas diversas pessoas políticas. Ao impor a edição de lei 
complementar na definição dos fatos geradores, das bases de cálculo e dos contribuintes, a 
Constituição não está a exigir que a criação de toda e qualquer situação de responsabilidade 
tributária seja veiculada por meio de lei complementar. Na verdade, está a exigir tão somente 
que as normas gerais que tratem de sujeição passiva em matéria tributária sejam fixadas por 
lei complementar, deixando, por outro lado, uma margem regulamentatória para que lei or-
dinária venha a dispor acerca das regras específicas sobre a definição dos contribuintes e das 
hipóteses de responsabilidade tributária. Não é por outro motivo que o artigo 128 do CTN 
vem a apresentar regra genérica em matéria de responsabilidade tributária, a qual expressa-
mente prevê a possibilidade de lei – aqui compreendida como ordinária – ‘atribuir de modo 
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador 
da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação’.”

A implementação de novas hipóteses de responsabilidade tributária, 
portanto, não ficou adstrita à reserva da lei complementar. Desde que 
não colida com os princípios extraídos do Código Tributário Nacional e 
também da Constituição Federal, o legislador ordinário está autorizado 
a disciplinar e inovar a matéria, amparado pelo disposto no art. 128 do 
CTN, segundo o qual,
“sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsa-
bilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva 
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.”

Esse o entendimento firmado na AC nº 5006219-91.2012.404.7204/SC 
(2ª Turma, unânime, julgado em 10.09.2013, relator Desembargador Fede-
ral Otávio Pamplona) e no AI nº 5019319-60.2013.404.0000/PR (1ª Turma, 
unânime, julgado em 26.02.2014, relator Juiz Federal Ivori Luis da Silva 
Scheffer).
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No mesmo sentido, a disposição contida no art. 124, II, do CTN, 
em que se confere ao legislador ordinário a possibilidade de imputar 
responsabilidade solidária a determinadas pessoas e na qual se amolda 
a solidariedade das empresas que integram o mesmo grupo econômi-
co, ex vi do art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91. Assim, ressalve-se que tal 
possibilidade em nada se assemelha ao julgamento da 1ª Seção do Su-
perior Tribunal de Justiça no REsp 717.717/SP (DJU 08.05.2006), cujo 
substrato direcionava-se à investigação da validade do art. 13 da Lei nº 
8.620/93 (responsabilidade solidária dos sócios de empresas por cotas 
de responsabilidade limitada e do titular de firma individual pelos débi-
tos havidos pela pessoa jurídica junto à Seguridade Social).

Da mesma forma, reputo inexistir a alegada inconstitucionalidade 
material. A existência de lei imputando a responsabilidade tributária, 
ainda que de forma solidária, deve respeitar os parâmetros do art. 128 
do CTN, não se podendo sustentar a possibilidade de responsabilização 
solidária das sociedades integrantes de grupo econômico no art. 124, II, 
do CTN, entendendo que este permitiria a indiscriminada responsabili-
zação solidária por simples disposição de lei.

Assim, a responsabilização das sociedades do mesmo grupo, apenas 
pelo seu pertencimento ao mesmo grupo econômico, como responsá-
veis solidárias por créditos tributários constituídos contra outra socie-
dade, fundando-se no art. 30, IX, da Lei 8.212/91, depende de funda-
mentação, lastreada em provas, cujo ônus é da Fazenda Pública (arts. 
142 e 149 do CTN), de que o grupo ou sociedade controladora atuou 
concretamente na realização do fato gerador e no descumprimento da 
obrigação tributária, vinculando-se assim ao fato gerador da obrigação 
tributária (art. 128 do CTN).

No caso do art. 30, IX, da Lei 8.212/91, tenho que a forma de inter-
pretá-lo validamente é compreendê-lo segundo certos parâmetros. Ou 
seja, o art. 30, IX, da Lei 8.212/91 apenas pode ser utilizado para impor 
a responsabilidade tributária solidária à sociedade controladora ou ao 
órgão de direção do grupo, com fundamento nos arts. 124, II, e 128 do 
CTN, quando constatado, mediante provas concretas a cargo do Fisco, 
que elas atuaram concretamente junto à sociedade contribuinte de for-
ma a determinar a realização do fato gerador e decidir pelo cumprimen-
to das obrigações tributárias.
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Assim, a interpretação do art. 30, IX, da Lei 8.212/91 deve se dar em 
conformidade com as normas constitucionais de imposição do encargo 
tributário e com o CTN (art. 124, II, c/c art. 128), para admitir que 
esse dispositivo legal possa imputar responsabilidade solidária apenas 
às sociedades de um mesmo grupo que concretamente participaram da 
ocorrência do fato gerador e do cumprimento das respectivas obriga-
ções tributárias, por meio de determinações concretas junto à sociedade 
contribuinte tomadas na qualidade de controladora das decisões, não 
bastando, para tanto, a atuação meramente diretiva e indicativa dos ob-
jetivos do grupo sem interferência direta na administração das socieda-
des integrantes.

Por fim, in casu, é válida a lição clássica de Lúcio Bittencourt: “(...) 
se uma lei pode ser interpretada em dois sentidos, um que a torne in-
compatível com a Lei Suprema, outro que permite a sua eficácia, a úl-
tima interpretação é a que deve prevalecer”. Aduz o mestre que a lei,
“desde que se apresente formalmente perfeita, há de ser considerada boa, firme e válida, 
como qualquer outro ato do poder público, ou qualquer ato jurídico, na órbita privada, até 
que a sua ineficácia ou nulidade seja reconhecida ou declarada pelos tribunais (...) A lei, 
enquanto não declarada inoperante, não se presume válida: ela é válida, eficaz e obri-
gatória.” (O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1968. p. 95-96)

No mesmo sentido a opinião de Jorge Miranda (Manual de Direito 
Constitucional. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 1988. Tomo II. p. 232-233).

Ante o exposto, voto por rejeitar o presente incidente de inconstitu-
cionalidade.

É o meu voto.
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QUESTÃO DE ORDEM NO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5051557-64.2015.4.04.0000/TRF

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz
Relator p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva

Suscitante: 2ª Turma do TRF da 4ª Região
Interessado: Sindicato das Empresas de Transporte de Carga no 

Estado de Santa Catarina – Setcesc
Advogado: Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

Interessada: União – Fazenda Nacional
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Tributário. Arguição de inconstitucionalidade. Questão de ordem. 
Tema STF 69. ICMS. Base de cálculo do PIS e da Cofins. Afastada. 
Precedente em sede de repercussão geral. Perda do objeto.

1. A tese firmada pelo STF, em sede de repercussão geral, no Tema 
nº 69 (“O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS 
e da Cofins”) não poderá ser afastada por esta Corte.

2. Encerrado o cerne da discussão travada na presente arguição de 
inconstitucionalidade, não existe razão para prosseguimento do julga-
mento, tampouco para pronunciamento sobre o mérito da discussão ou 
sobre os limites e o alcance da tese fixada pelo Supremo Tribunal Fe-
deral.

3. Perda do objeto reconhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião, por maioria, solver a questão de ordem para decretar a perda do 
objeto da arguição de inconstitucionalidade, nos termos do relatório, 
votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do pre-
sente julgado.

Porto Alegre, 26 de julho de 2018.
Des. Federal Fernando Quadros da Silva, Relator para o acórdão.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: Trata-se de argui-
ção de inconstitucionalidade da expressão “de que trata o art. 12 do 
Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977”, contida no artigo 3º, 
caput, da Lei 9.718/98, no artigo 1º, § 1º, da Lei 10.637/02 e no artigo 
1º, § 1º, da Lei 10.833/03, conforme redação dada pela Medida Provi-
sória 627/13, posteriormente convertida na Lei 12.973/14.

O incidente foi suscitado pela Segunda Turma, no bojo da Apelação 
Cível 5032663-08.2014.404.7200, na sessão de 17.11.2015, em que se 
discute:

a) a exclusão dos valores relativos ao ICMS da base de cálculo das 
contribuições ao PIS e à Seguridade Social (Cofins); e

b) o direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos a 
tais títulos, observada a prescrição quinquenal.

Determinada a vista dos autos ao Ministério Público Federal, este 
opinou pelo acolhimento do incidente.

Incluída a arguição na sessão de 28.04.2016, a Corte Especial decidiu, 
por maioria, após as sustentações orais, solver questão de ordem para de-
terminar o sobrestamento do feito, pelo prazo de 1 (um) ano, bem assim o 
sobrestamento de todos os processos relativos ao mesmo tema.

Determinada a juntada das notas taquigráficas da sessão de 
28.04.2016 (eventos 22 e 23).

Na sessão de 27.07.2017, a suspensão foi renovada pelo prazo de 
6 (seis) meses, “sem prejuízo do eventual levantamento da suspensão 
caso, nesse intervalo, vier a ser publicado o inteiro teor do julgamento 
do RE 574.706” (evento 27).

Publicado o inteiro teor do RE nº 574.706, o feito foi pautado para a 
sessão de 23.11.2017 da Corte Especial, tendo o colegiado, na ocasião, 
por maioria de votos, renovado o sobrestamento pelo derradeiro prazo 
de 6 (seis) meses (eventos 44 e 45).

Determinada a juntada das notas taquigráficas da sessão de 
23.11.2017 (eventos 56 e 57).

Na sequência, esgotado o prazo de sobrestamento, foi determinada a 
retomada do processamento da arguição (evento 60).

É o relatório.
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QUESTÃO DE ORDEM

O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: Com a devi-
da vênia dos colegas que entendem o contrário, recebi memoriais das 
partes interessadas e me parece que a presente arguição de inconstitu-
cionalidade perdeu o objeto.

O Tema nº 69 do STF firmou uma tese (“O ICMS não compõe a base 
de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins”) que não poderá ser 
afastada por esta Corte.

A orientação, em sede de repercussão geral, foi firmada nos autos 
do RE nº 574.706, que foi autuado no Supremo Tribunal Federal em 
janeiro de 2008.

Ainda que as supervenientes mudanças legislativas, ocorridas com 
a conversão da Medida Provisória nº 627/2013 na Lei nº 12.973/2014, 
dando nova redação aos dispositivos legais questionados nos presentes 
autos (artigo 3º, caput, da Lei nº 9.718/1998, artigo 1º, § 1º, da Lei 
nº 10.637/2002 e artigo 1º, § 1º, da Lei nº 10.833/2003), não tenham 
integrado a pretensão recursal inicial, é certo que tais mudanças foram 
levadas em conta em diversas passagens no julgamento da tese ocorrido 
em março de 2017, posterior, portanto, ao advento da lei nova.

Outrossim, caso se entendesse que a alteração da legislação impor-
tou em modificação do conceito de receita bruta contido na redação 
anterior dos dispositivos em questão, certamente o próprio Supremo 
Tribunal Federal teria declarado a perda do objeto do RE nº 574.706, 
deixando de pronunciar a tese do Tema nº 69.

Observa-se no decorrer do julgamento a discussão e a definição do 
conceito jurídico-constitucional de faturamento, concluindo que não se 
mostra constitucionalmente possível à União Federal pretender incluir 
na base de cálculo do PIS/Cofins o valor retido em razão do ICMS. Po-
sicionamento que não demanda novas considerações, pois firmado em 
precedente de observância vinculante e obrigatória.

Aliás, antes mesmo do julgamento do tema em questão o STF já 
vinha enfrentando a questão da aplicação do ICMS sobre a base de in-
cidência do PIS e da Cofins.

Nos autos do RE 240.785, em julgamento iniciado em 1999, deci-
diu-se que:
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“TRIBUTO – BASE DE INCIDÊNCIA – CUMULAÇÃO – IMPROPRIEDADE. Não 
bastasse a ordem natural das coisas, o arcabouço jurídico constitucional inviabiliza a to-
mada de valor alusivo a certo tributo como base de incidência de outro. COFINS – BASE 
DE INCIDÊNCIA – FATURAMENTO – ICMS. O que relativo a título de Imposto sobre 
a Circulação de Mercadorias e a Prestação de Serviços não compõe a base de incidência 
da Cofins, porque estranho ao conceito de faturamento.” (RE 240.785, relator Min. Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08.10.2014, DJe-246, divulg. 15.12.2014, public. 
16.12.2014, Ement. VOL-02762-01, PP-00001)

A posição majoritária então expressada no RE nº 240.785 foi nova-
mente confirmada no RE nº 574.706.

Assim, nos termos do voto já proferido pelo Desembargador Federal 
Jorge Antonio Maurique, vencido na sessão de julgamento ocorrida em 
23.11.2017, o julgamento do STF acabou por desfazer o entendimento 
de que o ICMS fazia parte da base de cálculo do PIS e da Cofins, en-
cerrando o cerne da discussão travada na presente arguição de inconsti-
tucionalidade, não existindo mais razão para prosseguimento do julga-
mento, tampouco para pronunciamento sobre o mérito da discussão ou 
sobre os limites e o alcance da tese fixada.

Portanto, tendo em vista o disposto no artigo 949, parágrafo único, 
do CPC (“Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao ple-
nário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando 
já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal 
Federal sobre a questão”), cumprimento o relator pelo brilhante voto, 
mas não vejo outra alternativa senão o reconhecimento da perda de ob-
jeto.

Ante o exposto, voto no sentido de solver a questão de ordem para 
decretar a perda de objeto da presente arguição de inconstitucionali-
dade.





SÚMULAS
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SÚMULA Nº 1
“É inconstitucional a exigência do empréstimo compulsório instituído pelo artigo 

10 do Decreto-Lei 2.288, de 1986, na aquisição de veículos de passeio e utilitários.” 
(DJ 02.10.91, p. 24.184)

SÚMULA Nº 2
“Para o cálculo da aposentadoria por idade ou por  tempo de serviço, no regime 

precedente à Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, corrigem-se os salários de con-
tribuição, anteriores aos doze últimos meses, pela variação nominal da ORTN/OTN.” 
(DJ 13.01.92, p. 241)

SÚMULA Nº 3
“Os juros de mora, impostos a partir da citação, incidem também sobre a soma das 

prestações previdenciárias vencidas.” (DJ 24.02.92, p. 3.665)

SÚMULA Nº 4
“É constitucional a isenção prevista no art. 6° do Decreto-Lei n° 2.434, de 

19.05.88.” (DJ 22.04.92, p. 989)

SÚMULA Nº 5
“A correção monetária incidente até a data do ajuizamento deve integrar o valor da 

causa na ação de repetição de indébito.” (DJ 01.05.92, p. 12.081)

SÚMULA Nº 6
“A autoridade administrativa não pode, com base na Instrução Normativa n° 54/81 

– SRF, exigir a comprovação do recolhimento do ICMS por ocasião do desembaraço 
aduaneiro.” (DJ 20.05.92, p. 13.384)

SÚMULA Nº 7
“É inconstitucional o art. 8° da Lei n° 7.689 de 15 de dezembro de 1988.” (DJ 

20.05.92, p. 13.384)
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SÚMULA Nº 8
“Subsiste no novo texto constitucional  a opção do segurado para ajuizar ações 

contra a Previdência Social no foro estadual do seu domicílio ou no do Juízo Federal.” 
(DJ 20.05.92, p. 13.385)

SÚMULA Nº 9
“Incide correção monetária sobre os valores pagos com atraso, na via adminis-

trativa, a título de vencimento, remuneração, provento, soldo, pensão ou benefício 
previdenciário, face à sua natureza alimentar.” (DJ 06.11.92, p. 35.897)

SÚMULA Nº 10
“A impenhorabilidade da Lei n° 8.009/90 alcança o bem que, anteriormente ao seu 

advento, tenha sido objeto de constrição judicial.” (DJ 20.05.93, p. 18.986)

SÚMULA Nº 11
“O desapropriante está desobrigado de garantir compensação pelo deságio que os 

títulos da dívida agrária venham a sofrer, se levados ao mercado antecipadamente.” 
(DJ 20.05.93, p.18.986) (Rep. DJ 14.06.93, p. 22.907)

SÚMULA Nº 12
“Na execução fiscal, quando a ciência da penhora for pessoal, o prazo para a 

oposição dos embargos de devedor inicia no dia seguinte ao da intimação deste.” (DJ 
20.05.93, p. 18.986)

SÚMULA Nº 13
“É inconstitucional o empréstimo compulsório incidente sobre a compra de gasolina e 

álcool, instituído pelo artigo 10 do Decreto-Lei 2.288, de 1986.” (DJ 20.05.93, p. 18.987)

SÚMULA Nº 14 (*)
“É constitucional o inciso I do artigo 3° da Lei 7.787, de 1989.” (DJ 20.05.93, p. 

18.987) (DJ 31.08.94, p. 47.563 (*)CANCELADA)

SÚMULA Nº 15
“O reajuste dos benefícios de natureza previdenciária, na vigência do  Decreto-Lei 

n° 2.351, de 7 de agosto de 1987, vinculava-se ao salário mínimo de referência, e não 
ao piso nacional de salários.” (DJ 14.10.93, p. 43.516)

SÚMULA Nº 16
“A apelação genérica, pela improcedência da ação, não devolve ao Tribunal o ex-

ame da fixação dos honorários advocatícios, se esta deixou de ser atacada no recurso.” 
(DJ 29.10.93, p. 46.086)

SÚMULA Nº 17 (*)
“No cálculo de liquidação de débito judicial, inclui-se o índice de 70,28% relativo 

à correção monetária de janeiro de 1989.” (DJ 02.12.93, p. 52.558) (DJ 19.06.95, p. 
38.484 (*)REVISADA) 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 29, n. 98, 553-570, 2018 557

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.
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Resumo
Trata-se de publicação oficial do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, com periodicidade quadrimestral e distribuição nacional. A 
Revista contém inteiros teores de acórdãos recentes selecionados pelos 
Excelentíssimos Desembargadores, abordando as matérias de sua com-
petência. Traz, ainda, discursos oficiais, arguições de inconstitucionali-
dade e as súmulas editadas pelo Tribunal, além de artigos doutrinários 
nacionais e internacionais de renomados juristas e, principalmente, da 
lavra dos Desembargadores Federais integrantes desta Corte.

Summary
This is about an official triannual  publication of Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (Federal Regional Court of Appeals of the 4th 
Circuit) in Brazil, distributed nationally. The periodical contains the 
entire up-to-date judgments selected by the federal judges, concern-
ing to the matters of the federal competence. It also brings the official 
speeches, the arguings  unconstitutionality and the law summarized 
cases edited by the Court, as well as the national and the international 
doctrinal articles, written by renowned jurists and mainly those written 
by the Judges of this Court.

Resumen
Esta es una publicación oficial del Tribunal Regional de la 4ª Re-

gión, con periodicidad cuatrimestral y distribución nacional. La
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Revista contiene la íntegra de recientes decisiones, seleccionadas por 
Magistrados componentes de esta Casa, abordando materias de su 
competencia, también discursos oficiales, cuestiones sobre control de 
constitucionalidad, súmulas editadas por el propio Tribunal, artículos 
de doctrina nacional y internacional escritos por renombrados juris-
consultos y, principalmente, aquellos proferidos por Jueces que perte-
necen a esta Corte.

Sintesi
Si tratta di pubblicazione ufficiale del Tribunale Regionale Federale 

della Quarta Regione, con periodicità quadrimestrale e distribuzione 
nazionale. La rivista riproducce l’integra di sentenze recenti seleziona-
te dai egregi Consiglieri della Corte d’Appello Federale, relazionate 
alle materie della sua competenza. Riproducce, ancora, pronunciamen-
ti ufficiali, ricorsi di incostituzionalità, la giurisprudenza consolidata 
publicata dal Tribunale e testi dottrinali scritti dai Consiglieri di questa 
Corte d’Appello e da rinomati giuristi nazionali ed internazionali.

Résumé
Il s’agit d’une publication officielle du Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região (Tribunal Régional Fédéral de la  4ème Région), dont la 
périodicité est quadrimestrielle et la distribution nationale. Cette revue 
publie les textes complets des arrêts les plus récents, sélectionnés par 
les Juges Conseillers de la Cour d’Appel, concernant des matières de 
leur compétence. En plus ce périodique apporte aussi bien des discours 
officiels, des argumentations d’inconstitutionnalité, des arrêts édités 
par le Tribunal, des articles doctrinaires, y compris des textes redigés 
par les Juges Conseillers de cette Cour de Justice et par des juristes 
nacionaux et internationaux renommés.
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A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Cabimento, suspensão, execução de sentença. Comprovação, risco, para, ordem econô-
mica, suspensão, atividade, usina, açúcar. Inviabilidade, realização, queima controlada, 
palha da cana de açúcar, com, prejuízo, para, trabalhador rural, e, indústria. Risco, or-
dem administrativa, decorrência, Corte Superior, não, condição, apreciação, com, efi-
cácia imediata, exigibilidade, Estudo de Impacto Ambiental, e, Relatório de Impacto 
Ambiental, como, condição, para, queima controlada, palha da cana de açúcar.  ......476

APOSENTADORIA ESPECIAL
Vide REVISÃO DE BENEFÍCIO

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Preenchimento, requisito. Reconhecimento, tempo de serviço especial, e, período, 
exercício, atividade rural. Aplicação, cálculo, benefício previdenciário, maior, favo-
recimento, segurado, com, alteração, data, entrada, requerimento, via administrativa. 
Cabimento, segurado, opção, pela, não incidência, fator previdenciário, decorrência, 
resultado, soma, idade, e, tempo de contribuição, preenchimento, pontuação, previ-
são, Lei de Benefícios da Previdência Social.  ....................................................... 364

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
Determinação, empresa, encerramento, atividade, extração de areia, em, área, com, 
dunas, em, Santa Catarina, e, recuperação ambiental, área, objeto, degradação. Ine-
xistência, violação, princípio do contraditório, ampla defesa, princípio da estabilidade 
da demanda. Necessidade, implementação, plano de recuperação de área degradada, 
com, supervisão, órgão público ambiental, Santa Catarina, e, governo federal, prazo, 
sessenta dias, a partir, publicação, acórdão. 
Afastamento, condenação, empresa, extração de areia, pagamento, indenização. Rea-
lização, atividade, extração de areia, com, licença de operação, concessão, pelo, órgão 
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público ambiental, Santa Catarina, e, após, com, autorização judicial, deferimento, 
em, sede, incidente processual. 
Com, juntada, documento, em, recurso judicial, com, informação, anterior, conhe-
cimento, parte processual, inexistência, ampliação, causa de pedir, ou, pedido, ou, 
violação, contraditório, e, ampla defesa.  .................................................................. 99

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Perda do objeto − Vide QUESTÃO DE ORDEM

ATIVIDADE ECONÔMICA
Manutenção – Vide MEIO AMBIENTE

C

CONVENÇÃO DA HAIA
Observância − Vide COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 

COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 
Sequestro internacional de crianças. Revogação, tutela antecipada, deferimento, em, 
sentença judicial, ação de busca e apreensão. Improcedência, pedido, retorno, criança, 
para, França, lugar, nascimento. Determinação, retorno, criança, para, Brasil, para, 
convívio, com, mãe, brasileiro. Não ocorrência, ilegalidade, permanência, criança, 
com, mãe, Brasil, pela, inexistência, comprovação, efetividade, guarda, pai, sobre, 
criança. Ocorrência policial, demonstração, agressividade, pai, e, prisão, com, defe-
rimento, medida protetiva, em, favor, mãe, e, filha. Mudança, residência, para, outro, 
lugar, decorrência, relevância, assédio, pai. Inadequação, conduta, pai, má-fé pro-
cessual, e, violação, dispositivo constitucional, garantia, proteção integral, criança. 
Observância, Convenção da Haia, e, princípio fundamental, sobre, proteção, direitos 
humanos. ................................................................................................................. 455

CORREIÇÃO PARCIAL
Descabimento. Possibilidade, realização, acordo, delação premiada, em, totalidade, 
fase, persecução penal. Cabimento, juntada, novo, documento, e, novo, interrogatório, 
réu. Observância, legalidade, decorrência, previsão legal.
Inexistência, tumulto, processo penal, ou, error in procedendo, para, justificativa, pe-
dido, correição parcial.  ........................................................................................... 281

Indeferimento, pedido, riscagem, conteúdo, depoimento, corréu, em, fase, investiga-
ção, Operação Lava-Jato. Ocorrência, anulação, prova, pela, não, advertência, direito 
ao silêncio, com, determinação, desentranhamento, autos. Não ocorrência, compro-
metimento, conteúdo, denúncia, nem, contaminação, instrução processual, ou, impar-
cialidade, juiz. Inexistência, tumulto, ou, paralisação, processo penal, para, justificati-
va, pedido, correição parcial.  ................................................................................. 304
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D

DECISÃO JUDICIAL
Divergência – Vide INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITI-
VAS

DELAÇÃO PREMIADA
Vide CORREIÇÃO PARCIAL

DENUNCIANTE
Sigilo − Vide PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Flora nativa – Vide MEIO AMBIENTE

DIREITO À LIBERDADE
Vide NOME SOCIAL 

DIREITOS HUMANOS
Proteção − Vide COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL
 
DISCRIMINAÇÃO
Proibição − Vide NOME SOCIAL 

E

EXECUÇÃO DE SENTENÇA
Suspensão – Vide AÇÃO CIVIL PÚBLICA

EXTRAÇÃO DE AREIA
Recuperação ambiental – Vide ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
 

F

FATOR PREVIDENCIÁRIO
Vide APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

FAZENDA PÚBLICA
Vide HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

FUNDO DE COMÉRCIO
Indenização − Vide IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
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H

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Descabimento, fixação, em, execução, contra, Fazenda Pública, hipótese, inexistên-
cia, intimação, para, apresentação, cálculo, valor da dívida.  ................................. 379

Não ocorrência, preclusão, sobre, interpretação, sentença de liquidação, hipótese, 
viabilidade, mais de uma, interpretação, sobre, critério, correção monetária, base de 
cálculo.
Para, verificação, valor da dívida, base, apuração, data, ajuizamento, execução, em, 
observância, valor, executado, mesmo, hipótese, perícia, juízo, entendimento, existên-
cia, valor, superior, indicação, pelo, exequente, petição inicial, em, razão, aplicação, 
contrato.
Base de cálculo, para, honorários advocatícios, diferença, resultado, encontro de con-
tas, observância, valor, executado, e, valor devido, data, ajuizamento, execução. 
Retorno, autos, para, contadoria, realização, encontro de contas, em, maio, 1996, e, 
sobre, diferença, procedimento, correção monetária, base de cálculo, em, observância, 
critério, manual de cálculo, Justiça Federal, desde, ajuizamento, execução. Juros de 
mora, apenas, a partir, prazo, quinze dias, após, intimação, executado, cumprimento 
definitivo da sentença.  ............................................................................................ 494

I

IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF)
Incidência, sobre, valor, recebimento, via judicial, por, pessoa física, título, indeniza-
ção, perda, fundo de comércio. Caracterização, como, acréscimo patrimonial, obje-
to, tributação. Não, inclusão, definição, Direito Tributário, patrimônio, decorrência, 
abrangência, apenas, bem material. 
Descabimento, fixação, honorários advocatícios, sobre, valor da causa. Base de cálcu-
lo, honorários advocatícios, proveito econômico. Utilização, como, base de cálculo, 
valor da causa, apenas, hipótese, causa de valor inestimável, ou, valor irrisório.  . 507

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Não ocorrência. Não caracterização, ato ilícito, ato administrativo, desvio de finalida-
de, desvio de poder, ou, prática, ato de improbidade, ex-governador, Paraná, uso, pro-
grama de televisão, televisão educativa, para, prestação de contas, programa, governo. 
Não caracterização, ato, promoção pessoal, nem, desvio de finalidade, comunicação, 
entre, governador, e, população. Observância, liberdade de imprensa, e, liberdade de 
manifestação do pensamento.
Legitimidade ativa, Ministério Público Federal, para, ajuizamento, ação civil pública, 
para, proteção, patrimônio público ......................................................................... 202
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INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Inadmissibilidade. Existência, pouca quantidade, decisão judicial, com, divergência, 
sobre, suficiência, curso profissionalizante, para, reabilitação profissional, segurado, 
hipótese, recebimento, auxílio-doença.
Descabimento, sustentação oral, parte processual, ou, remessa dos autos, para, Minis-
tério Público, antes, ocorrência, juízo de admissibilidade, incidente de resolução de 
demandas repetitivas.  ............................................................................................. 431

Inadmissibilidade. Não, preenchimento, requisito, previsão, Código de Processo Ci-
vil.  Não, demonstração, relevância, quantidade, repetição, processo judicial, sobre, 
mesma, questão de direito. Suscitante, apenas, demonstração, divergência, entre, du-
plicidade, acórdão. Controvérsia, sobre, possibilidade, Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS), emissão, certidão, tempo de contribuição, com, acréscimo, decorrên-
cia, conversão, tempo de serviço especial, em, tempo de serviço comum.
Não caracterização, violação, princípio da isonomia, e, segurança jurídica, apenas, 
divergência, entendimento, entre, decisão judicial.  ............................................... 417

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NA-
TURAIS (IBAMA)
Desenvolvimento sustentável – Vide MEIO AMBIENTE

L

LEGITIMIDADE ATIVA
Federação sindical, não, comprovação, município, ou, região, Santa Catarina, não, 
abrangência, cobertura, sindicato, para, justificativa, legitimidade ativa, em, caráter 
subsidiário. Previsão, legitimidade ativa, em, caráter subsidiário, federação sindical, 
para, promoção, defesa, interesse coletivo, e, interesse individual homogêneo, cate-
goria profissional, e, categoria econômica, representação, em, base territorial, inexis-
tência, organização, em, sindicato. Ação coletiva, com, pedido, repetição do indébito. 
Não conhecimento, pedido, assistência judiciária, decorrência, questão, objeto, agra-
vo de instrumento, anterior, julgamento, por, mesma, turma, e, não, objeto, sentença 
judicial.  ................................................................................................................... 421

LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO 
Liberdade de imprensa − Vide IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

LICENÇA AMBIENTAL
Necessidade, superintendência, porto, observância, condição, imposição, pelo, Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama), para, renovação, 
licença de operação. Fixação, prazo adicional, cento e oitenta dias, contagem, a partir, 
publicação, acórdão, para, superintendência, porto, realização, procedimento, para, 
complementação, plano de emergência, individual, porto, e, consolidação, plano de 
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emergência, individual, totalidade, terminal, e, instalação, porto. Elaboração, manual, 
procedimento interno, para, gerenciamento, risco, poluição, e, gestão, diversidade, re-
síduo, geração, ou, origem, atividade, movimentação, e, armazenamento, óleo bruto, 
e, substância nociva, ou, perigosa, para, saúde. Previsão, astreintes, para, hipótese, 
descumprimento, decisão judicial. 
Descabimento, superintendência, porto, sem, qualquer, outra, licença, com, vigência, 
para, mesmo, período, não, cumprimento, condição, previsão, licenciamento, Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama). Inexistência, invalida-
ção, licença, expedição, pelo, Ibama. Presunção de legitimidade, ato administrativo, 
com, possibilidade, desconstituição, com, observância, devido processo legal ..... 134
  

M

MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Indeferimento, pedido, suspensão, liminar, autos, ação de reintegração de posse, ajui-
zamento, por, particular, contra, MST. Fixação, prazo máximo, quinze dias, para, Ins-
tituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), alojamento, família, sem, 
acomodação. 
Inadequação, incidente processual, suspensão, liminar, para, não, ocorrência, conse-
quência, pela, omissão, Incra, defesa, próprio, interesse. Descabimento, apreciação, 
adequação, ou, inadequação, efeito jurídico, liminar, deferimento, em, decorrência, 
omissão, autarquia federal, origem.  ....................................................................... 397

MANDADO DE SEGURANÇA
Manutenção, suspensão, execução, liminar, determinação, autoridade impetrada, abs-
tenção, suspensão, fase de liquidação, contrato, prestação de serviços, entre, autarquia 
federal, e, empresa privada, ou, não, inscrição, em, cadastro, fornecedor. Descabimen-
to, retenção, valor devido, para, prestador de serviço. Inexistência, lesão, interesse 
público.  ................................................................................................................... 438

MEIO AMBIENTE
Relevância, preservação, segurança jurídica, e, deferimento, tutela provisória, para, 
suspensão, termo, embargo, até, esclarecimento, fato. Possibilidade, manutenção,  
atividade econômica, sem, ampliação, área, objeto, exploração, nem, realização, ati-
vidade, dependência, licenciamento, ou, autorização, órgão público ambiental, sem, 
anterior, autorização. 
Ibama, realização, operação, com, objetivo, proteção, flora nativa, Mata Atlântica, 
norte, estado, Rio Grande do Sul. Necessidade, discussão, com, comunidade, e, pro-
prietário rural, sobre, desenvolvimento sustentável, região. Com, instrução do proces-
so, Ibama, possibilidade, produção de prova, para, demonstração, relevância, atuação, 
caso concreto. Necessidade, ponderação, totalidade, questão, atuação, Ibama. Ine-
xistência, antecedente, órgão público ambiental, com, competência, para, promoção, 
educação ambiental ................................................................................................. 170
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N

NOME SOCIAL 
Determinação, totalidade, estabelecimento particular de ensino, filiação, sindica-
to, em, Santa Catarina, cumprimento, resolução, ano, 2015, Conselho Nacional de 
Combate à Discriminação. Previsão, garantia, reconhecimento, e, adoção, nome so-
cial, criança, e, adolescente, dentro, escola, para, aluno, com, identificação civil, não, 
adequação, correlação, com, identidade, gênero. Dispositivo constitucional, previsão, 
proibição, discriminação, por, motivo, gênero. Descabimento, violação, direito à li-
berdade, princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da isonomia. Observân-
cia, Constituição Federal, acordo internacional, com, ratificação, e, com, vigência, 
Brasil, e, diversidade, norma infraconstitucional, e, jurisprudência.  ..................... 237

O

OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE FRAUDE
Desvio de finalidade, absolvição. Acusado, presidente, e, vice-presidente, cooperati-
va, não, obtenção, financiamento, em, nome, próprio. Impossibilidade, enquadramen-
to, em, tipo penal. Realização, aliciamento, e, indução, terceiro, produtor rural, para, 
obtenção, financiamento, e, repasse, dinheiro, para, cooperativa. Inaplicabilidade, co-
participação, decorrência, inexistência, denúncia, contra, produtor rural.  ............ 325
  
ÓLEO BRUTO
Armazenamento – Vide LICENÇA AMBIENTAL

OPERAÇÃO LAVA-JATO
Depoimento – Vide CORREIÇÃO PARCIAL

P

PORTO 
Licença de operação – Vide LICENÇA AMBIENTAL

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Vide NOME SOCIAL
 
PRINCÍPIO DA ISONOMIA
Vide INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)
Descabimento, determinação, autoridade competente, impetrado, informação, impe-
trante, sobre, dados, identificação, autor, denúncia, contra, servidor público. Necessi-
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dade, órgão de controle, manutenção, sigilo, sobre, dados, identificação, denunciante. 
Para, proteção, servidor público, denunciado, realização, em, segredo, investigação 
prévia, ou, sindicância, preliminar. Tramitação, em, sigilo, ouvidoria, ou, corregedo-
ria, até, antes, transformação, em, processo administrativo disciplinar. Não, proteção, 
servidor público, sobre, possibilidade, objeto, fiscalização, nem, permissão, conheci-
mento, dados, identificação, representante.   .......................................................... 190

PROCESSO JUDICIAL
Suspensão – Vide RECLAMAÇÃO

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), descabimento, 
exclusão, base de cálculo, Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD), 
para, instituição financeira. Enquadramento, PCLD, como, despesa, resultado, inter-
mediação financeira, com, base, em, ato normativo, órgão público, responsabilidade, 
pela, fiscalização, como, Banco Central do Brasil (Bacen), e, CVM. Não, significação, 
conclusão, produção, efeito jurídico, âmbito, Direito Tributário, como, dedução, para, 
apuração, PIS, e, Cofins. Exigência, escrituração, despesa, natureza contábil, para, 
demonstração, resultado, exercício, e, demonstração, valor adicionado, instituição fi-
nanceira, com, finalidade, identificação, com, maior, precisão, grau de risco, operação 
de crédito, com, terceiro. Não, concessão, direito, exclusão, base de cálculo, PIS, e, 
Cofins, Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa. Princípio da legalidade, fun-
damentação, exclusão, ou, dedução, base de cálculo, tributo, em, observância, Código 
Tributário Nacional ................................................................................................. 513

PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (PCLD)
Base de cálculo – Vide PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL (PIS)

Q

QUESTÃO DE ORDEM
Impossibilidade, prosseguimento, julgamento, arguição de inconstitucionalidade, de-
corrência, reconhecimento, perda do objeto. Descabimento, TRF, afastamento, tese, 
STF, em, sede, repercussão geral, referência, ICMS, não, composição, base de cál-
culo, para, incidência, Programa de Integração Social (PIS), e, Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins).  ...................................................... 548

R

RECLAMAÇÃO
Descabimento. Julgamento, incidente de resolução de demandas repetitivas, determi-
nação, suspensão, processo judicial, com, pendência, decisão, sobre, eficácia, utiliza-
ção, Equipamento de Proteção Individual (EPI), para, afastamento, reconhecimento, 
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atividade especial. Impossibilidade, suspensão, processo judicial, hipótese, existên-
cia, apreciação, mérito, ação judicial, e, verificação, fase, possibilidade, interposição, 
recurso extraordinário. Deferimento, assistência judiciária.  .................................. 409

RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
Extração de areia – Vide ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Grupo econômico – Vide RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
Constitucionalidade, artigo, lei, ano, 1991, previsão, responsabilidade solidária, entre, 
empresa, mesmo, grupo econômico, pelo, débito tributário. Desnecessidade, lei com-
plementar, para, determinação, responsabilidade tributária. Possibilidade, lei ordiná-
ria, disciplina, matéria. Imputação, responsabilidade solidária, apenas, para, socieda-
de, membro, grupo econômico, comprovação, participação, fato gerador, obrigação 
tributária.  ................................................................................................................ 527

REVISÃO DE BENEFÍCIO
Aposentadoria por tempo de contribuição, conversão, em, aposentadoria especial. 
Não ocorrência, coisa julgada, decorrência, diversidade, causa de pedir, referência, 
ação previdenciária, anterior. Reconhecimento, apresentação, nova, atividade insa-
lubre, e, verificação, segurado, preenchimento, requisito, para, concessão, aposenta-
doria especial. Utilização, Equipamento de Proteção Individual (EPI), não, impedi-
mento, reconhecimento, atividade especial. Decisão judicial, com, eficácia imediata. 
Desnecessidade, ajuizamento, execução judicial.  .................................................. 343

S

SEGURANÇA JURÍDICA
Preservação – Vide MEIO AMBIENTE

Vide INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS
Vide COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL 

SIGILO
Denunciante − Vide PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD)  
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