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R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.13-16, 2011

Apresentação
Tadaaqui Hirose*
O lançamento da presente edição da Revista do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região em versão eletrônica na Internet, paralelamente
à tradicional edição impressa, é uma ação digna de integrar as comemorações alusivas aos 10 anos da Escola da Magistratura (Emagis)
desta Corte. Instituída em março de 2001, a Emagis difunde entre
os Magistrados parte do acervo de conhecimentos acumulados pela
humanidade ao longo dos séculos e também as doutrinas inovadoras
que vêm ao debate nos Tribunais e nas Academias, utilizando, nesse
processo, tanto os antigos e valiosos encontros presenciais quanto
o ensino a distância, mediado pelas novas tecnologias. Do mesmo
modo, a Revista do TRF4, ao ingressar nesta nova e promissora fase,
disponível na tela do computador e no papel com cheiro de tinta, une
em suas páginas a história e a modernidade.
A publicação circula desde 1990 e passou a ser produzida pela
Emagis quando esta foi criada. Depois de ter todas as suas edições
compiladas em CD-ROM, agora a Revista dá um grande passo e
avança à rede mundial, podendo ser acessada de qualquer parte do
planeta, por todos os interessados, 24 horas por dia. Para prefaciar esta
* Desembargador Federal, Diretor da Escola da Magistratura (Emagis) do Tribunal Regional Federal da
4ª Região.
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edição histórica, recebemos a distinção de contar, nas páginas que se
seguem, com a ilustre pena do Presidente do TRF4, Desembargador
Federal Vilson Darós.
A bela trajetória nesta década de trabalho profícuo que ora festejamos foi construída gestão após gestão, com talento e empenho,
engenho e arte, sendo imperioso destacar os imensos méritos de
todos os Desembargadores Federais que nos precederam na Direção
da Emagis: Marga Inge Barth Tessler (2001-2003), Maria Lúcia Luz
Leiria (2003-2005), Luiz Carlos de Castro Lugon (2005-2007) e
Paulo Afonso Brum Vaz (2007-2009) – juntamente com os demais
Desembargadores que integraram o Conselho Consultivo ao longo
da jornada: Amir José Finocchiaro Sarti, o saudoso João Surreaux
Chagas, Maria de Fátima Freitas Labarrère, Antônio Albino Ramos
de Oliveira e os dois Conselheiros com quem tenho a honra de compartilhar a condução da Escola atualmente, Victor Luiz dos Santos
Laus e João Batista Pinto Silveira.
É de igual justiça louvar o imprescindível papel desempenhado pela
Assessora da Emagis, Isabel Cristina Lima Selau, e por todos os servidores que, no decorrer do decênio, com brilho e dedicação, empregaram
suas melhores habilidades para pavimentar este caminho de sucesso que
trilhamos juntos, tornando a ainda jovem Escola do TRF4 conhecida e
reconhecida em todo o Brasil.
Boa leitura!

16
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Prefácio
Vilson Darós*
A histórica Revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lançada
em março de 1990, apenas um ano após a instalação da própria Corte, é
a mais antiga e mais tradicional de nossas publicações. Completa agora
21 anos e, ao atingir a maioridade plena, demonstra, ao mesmo tempo,
a experiência e a credibilidade de um passado sólido e a vitalidade
inovadora daqueles que ainda percorrerão um longo e exitoso caminho.
Neste 2011, no qual a Escola da Magistratura (Emagis), que a produz,
celebra uma década de destacada atuação, a Revista lança-se ao futuro,
mas segue a cultivar suas vigorosas raízes. Sem abandonar sua consagrada edição impressa, a partir do presente número sua versão virtual será
publicada simultaneamente na Internet. Ou seja, este nº 78 é o primeiro
disponível integralmente tanto em papel quanto na tela do computador
sem necessidade de CD-ROM.
A Emagis já havia lançado discos compactos compilando em meio
digital o conteúdo de todas as primeiras 70 edições da Revista. O objetivo
era facilitar a pesquisa jurisprudencial, acompanhando a tendência das
publicações eletrônicas. O novo suporte deixou ainda mais ao alcance
dos seus leitores o conjunto do material que já havia sido veiculado em
formato impresso, revelando-se um início promissor, um acertado pri* Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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meiro passo na senda da virtualização dos números editados. No entanto,
como o CD-ROM era distribuído aos mesmos destinatários da publicação
em meio físico, a Escola – aplicando a reavaliação permanente de sua
própria atuação, em busca de constante aprimoramento – concluiu que
era necessário dar um passo adiante nesse processo de digitalização, a
fim de ampliar o acesso do público ao periódico.
E assim surge a Revista do TRF4 na Internet, disponibilizada na íntegra
a todos os interessados que navegarem na rede mundial de computadores.
Além desse acesso irrestrito, é muito mais fácil, racional, barato e ecologicamente sustentável atualizar um conteúdo disponível na chamada
World Wide Web do que editar, produzir e distribuir novos CDs a cada
número. A medida tem potencial para melhorar ainda mais a percepção
que o público tem da publicação, da Emagis e do TRF4, acoplando uma
imagem de modernidade e dinamismo à tradicional revista. Isso mostra
que a instituição não esquece de louvar a própria memória, mas também
não deixa de lançar um olhar ao futuro, buscando caminhos para ficar
cada vez mais ao alcance da sociedade.
Apesar de a apresentação gráfica da versão virtual ser idêntica à da
revista impressa, a tecnologia proporciona benefícios que ultrapassam
o acesso universal ao público com conexão à Internet. Um dos grandes
diferenciais em relação à publicação física serão as ferramentas de
busca. Por meio delas, os internautas podem localizar facilmente textos
veiculados desde o nº 1, lançado em 1990. Para definir e desenvolver
a estrutura de busca, a Emagis contou com a parceria da Diretoria de
Tecnologia da Informação do Tribunal.
O lançamento da Revista na rede vem na esteira da política da Corte de ampliar a informatização para prestar serviços ainda melhores a
seus jurisdicionados. Tal diretriz pode ser percebida também por meio
de iniciativas como, por exemplo, o novo sistema de processo judicial
eletrônico (e-Proc v2), o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) na
área administrativa, a Correição Virtual realizada por meio de videoconferência pela Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região e os
cursos ministrados pela Emagis e pela Diretoria de Recursos Humanos
na modalidade de ensino a distância (EAD).
Todas essas ações coadunam-se com o espírito da chamada Meta 9,
definida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para ser perseguida
20
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pela Justiça Federal (JF) em todo o Brasil ao longo do corrente ano:
“Implantar processo eletrônico judicial e administrativo em 70% das
unidades de primeiro e segundo grau até dezembro de 2011”. As novas
metas nacionais foram escolhidas por votação pelos presidentes dos 91
tribunais do país em dezembro de 2010, durante o 4º Encontro Nacional
do Judiciário, no Rio de Janeiro.
O lançamento da Revista do TRF4 em versão eletrônica alinha-se,
igualmente, ao Planejamento Estratégico da JF e, em especial, ao do
TRF4 para o período de 2010 a 2014, aprovados, respectivamente, pelas
Resoluções nº 96 do Conselho da Justiça Federal (CJF), de 30.12.2009,
e nº 75 do Tribunal, de 18.12.2009. A medida vincula-se a objetivos
estratégicos como otimizar a gestão dos custos operacionais, incentivar
a responsabilidade socioambiental, aperfeiçoar a comunicação institucional, fortalecer a imagem institucional da JF, desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores, com foco
em resultados, e promover a integração e a permanente atualização dos
sistemas informatizados da JF.
Desse modo, é um projeto que pode dar sua parcela de contribuição
para que a organização alcance sua visão de futuro para 2014 – “Consolidar-se, perante a sociedade, como modelo de efetividade, transparência
e segurança jurídica” –, ostentando nossos valores institucionais: “ética,
transparência, modernização, comprometimento, responsabilidade socioambiental, respeito ao ser humano e qualidade”.
Ampliar o público leitor da Revista do TRF por meio da versão eletrônica, sem aumentar a tiragem da versão impressa, já é um enorme
ganho em termos ecológicos. Outra vantagem para a natureza é a nova
periodicidade da publicação. Em sessão realizada no dia 25 de março de
2010, o Plenário Administrativo do TRF4, por unanimidade, aprovou a
proposta de que as edições passem a ser semestrais em vez de trimestrais, visando à redução de custos financeiros e ambientais. Com isso, a
partir do número anterior (nº 77), a semestralidade foi implantada e as
novas edições são publicadas nos meses de abril e outubro de cada ano,
preservando árvores de nosso planeta.
Parabéns à Emagis em seu decenário e à Revista do TRF4 neste
momento histórico. O Tribunal orgulha-se dessas duas trajetórias que
integram com louvor o caminhar coletivo de nossa instituição.
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.17-22, 2011
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Relatório
Visita técnica aos Estados Unidos da América – um resumo
Marga Inge Barth Tessler*
Sumário: Introdução. 1 Estrutura básica do Programa de Visitas. 2
Resumo das principais exposições. 3 Uma digressão. 4 A Suprema
Corte e as causas apreciadas. 5 Os Tribunais Estaduais. 6 Os juízes
norte-americanos. 7 O stare decisis. 8 A crise do sistema judiciário
norte-americano. 9 O extraordinário capital simbólico da Suprema
Corte. 10 Visita à Suprema Corte. 11 Visita ao Federal Judicial
Center. 12 Visita ao Administrative Office of the U.S. Courts. 13
Federal Judicial Administration. 14 Outros aspectos interessantes.
Conclusão.

Introdução
Ao propósito de cumprir os requisitos estabelecidos pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam), bem como
socializar a interessante experiência, apresento este resumido relatório
das atividades durante a participação no Leadership International Visitor
Program, desenvolvido no período de 16 a 25 de agosto de 2010, ocasião

* Desembargadora Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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em que um grupo de magistrados1 e servidores do Conselho da Justiça
Federal (CJF) visitou cortes judiciais em Washington DC; Sacramento,
na Califórnia; e Dallas, no Texas; mantendo contato com magistrados
e administradores das diversas instituições judiciárias, tanto estaduais
quanto federais. O evento representou oportunidade preciosa para
conhecer e avaliar a gestão judiciária norte-americana, oportunizando
a troca de experiências e o conhecimento de práticas que poderiam ser
assimiladas ou adaptadas à nossa realidade. O primeiro contato deu-se
em Brasília, na Embaixada dos Estados Unidos da América, com as
informações preliminares e a obtenção de visto especial. Em Brasília
fomos calorosamente recepcionados pela Sra. Angelina Smid, Cultural
Affairs Specialist da Embaixada (e-mail: smid@state.gov).2
1 Estrutura básica do Programa de Visitas
O programa de visitas iniciou-se no dia 16 de agosto pela manhã
em Washington DC, ocasião em que nos recepcionou Mr. Christopher
Mrozowski, que dissertou sobre os objetivos do programa e as atividades
propostas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América
e pelo Bureau of Educational and Cultural Affairs. Com apresentação
didática e primorosa, deixou a melhor impressão sobre as atividades e
os propósitos perseguidos, que se assentam na troca de experiências e
no conhecimento mútuo, intensificando e consolidando mecanismos de
cooperação internacional para aperfeiçoar os sistemas de justiça. Como

1
O grupo foi integrado pelos seguintes magistrados e servidores: Desembargador Federal José Amílcar de
Queiróz Machado, Vice-Presidente do Tribunal Federal da 1ª Região; Desembargador Paulo César Caminha
e Lima, Tribunal de Justiça do Amazonas; Desembargador Edson Vidal Pinto, Tribunal de Justiça do Paraná;
Juiz Federal Silvio Cesar Arouck Gemaque, 5ª Vara Federal do Juizado Especial Federal de São Paulo/SP;
Juiz de Direito André Felipe Gomma de Azevedo, Comarca de Angical/BA; Juiz de Direito Hector Valverde
Santana, 2ª Vara de Família de Brasília/DF; Dra. Eva Maria Ferreira Barros, Secretária-Geral do Conselho
da Justiça Federal; Dr. Rodolfo Freitas Rodrigues Alves, Coordenador de Planejamento Estratégico da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – Enfam, Gestão 2008/2010; e a signatária,
Desembargadora Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Fomos recepcionados e acompanhados
durante todo o programa por três intérpretes: Joseph McGovern, simultaneous interpreter; Anita Ferreira,
intérprete; e Caio Moraes Rego, administrador e intérprete.
2
Além do roteiro do programa, recebemos as seguintes publicações: A Corrupção e a Economia Global, de
Kimberly Ann Elliott (Org.), Editora UnB; Nós, o povo, publicação do Escritório de Projetos Internacionais de
Informação; Perfil do Sistema Judiciário dos EUA, 2006, editado pelo Departamento de Estado dos Estados
Unidos da América, encaminhadas à Biblioteca do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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informação adicional, gostaria de registrar a fineza e a cortesia dos anfitriões e ainda assinalar que o local onde fomos recepcionados trata-se
de um verdadeiro palácio, denominado Meridian House (1630 Crescent
Place NW), ambiente utilizado nas locações externas do filme “Afundem
o Bismark”, versão atualizada, como sendo a embaixada russa.
O programa em referência consiste em visitas técnicas às cortes judiciais onde são oferecidas explanações, ministradas por magistrados e
gestores judiciários, com oportunidade de contatos informais com juízes
e visita à típica família norte-americana e contatos na área acadêmica.
O programa foi concebido e é administrado pelo Departamento de Estado
para a Educação e as Relações Culturais, o U.S. Department of State Bureau of Educational and Cultural Affairs, e conta com o apoio de entidades
privadas que, em cooperação, procuram tornar conhecidas as peculiaridades
do sistema judiciário e suas influências políticas, sociais e culturais.
2 Resumo das principais exposições
Após a reunião administrativa, seguiu-se a exposição Federalism
Briefing, conduzida pelo Prof. Dr. Mark J. Rozell,3 professor de políticas
públicas e diretor do Master of Public Policy Program na George Mason
University, em Arlington, Virginia, que nos ofertou uma visão panorâmica
do sistema judiciário dos Estados Unidos da América. Iniciou por lembrar
que os Estados Unidos foram fundados não como uma nação, mas pela
união de treze colônias, que lutaram pela independência da Coroa Britânica.
Em 1776, em sua Declaração de Independência, registraram que “estas
Colônias Unidas são, e de direito devem ser, Estados Livres e Independentes”. Sublinhou que quem quer entender o sistema americano deve
atentar para o fato de que a jurisdição é dividida entre o governo federal
e os estados. Os estados conservam uma ampla autonomia4 que sempre
é ardentemente defendida. Além disso, a lei nos Estados Unidos é mais

3
3401 Fairfax Drive, MS 3B1. Arlington – e-mail: mrozell@gmu.edu. Power and Prudence: The Presidency of George H.W. Bush. College Station, TX: Texas A&M University Press, 2004. Executive Privilege:
Presidential Power, Secrecy, and Accountability. University Press of Kansas, 2010. São obras do expositor
Prof. Mark Rozell.
4
Não podem, por exemplo, celebrar tratados com nações estrangeiras, cunhar moeda, mas podem muito,
como se viu recentemente na polêmica sobre o tratamento aos imigrantes no Arizona e na tentativa de legalizar o consumo de drogas na Califórnia, providências que, se adotadas, colidiriam com a política federal.
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do que as leis sancionadas pelo Congresso. O Congresso autoriza os
órgãos administrativos a adotar regras que acrescentam detalhes às
exigências legais. Por outro lado, todo o sistema legal se apoia nos
princípios consuetudinários do sistema inglês da common law, o que
torna o conjunto extremamente complexo. Embora formalmente a
Constituição e a lei sejam superiores à common law, os tribunais
aplicam os princípios do common law para colmatar lacunas sobre
aspectos não abrangidos pela Constituição e não legislados pelo
Congresso. Desde os primórdios, no século 18, os estados federados
não desejavam um governo central forte, daí surgiu o modelo de
independência relativa, dos pesos e contrapesos, “check and balances”. O Poder Legislativo é delineado no artigo I da Seção 1 da
Constituição, estando as competências do Congresso estabelecidas
na Seção 8. No artigo II da Seção 1, está delineado o Executivo.
No artigo III da Seção 1, está previsto o Judiciário: “O Poder Judiciário dos Estados Unidos será investido em uma Suprema Corte
e nos tribunais inferiores que forem oportunamente estabelecidos
por determinação do Congresso. Os juízes, tanto da Suprema Corte
como dos tribunais inferiores, conservarão seus cargos enquanto bem
servirem e perceberão por seus serviços uma remuneração que não
poderá ser diminuída durante a permanência no cargo”.
Em apertada síntese, o Judiciário nos Estados Unidos da América
possui apenas os poderes referidos na Constituição. Há um Judiciário
Federal e os Judiciários Estaduais, cada estado adota um modelo e
leis próprias.
Antes da adoção da Constituição, os Estados Unidos da América
eram regidos pelos Artigos da Confederação e as funções federais
cabiam ao Congresso, não havendo a separação entre Executivo e
Legislativo. A falta de uma jurisdição federal era apontada como ponto
fraco dos Artigos da Confederação. Pela Convenção de Filadélfia,
em 1787, criou-se o Judiciário Federal, enfrentando considerável
discordâncias por parte dos defensores dos direitos dos Estados, que
se opunham aos nacionalistas, resultando daí o compromisso estabelecido pelo artigo II da Constituição: “O Poder Judiciário dos Estados
Unidos caberá a uma Corte Suprema e tantos tribunais inferiores
quantos o Congresso eventualmente criar”.
28
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Assim, pela Lei nº 1 do Senado, foi estabelecido o Judiciário Federal, de 1789, dimensionando uma Suprema Corte, com um presidente,
Chief Justice, e cinco Ministros (Justices), três tribunais recursais,
cada um composto por dois juízes de 2ª instância e um juiz de 1ª
instância, e treze juízos (ditos tribunais) de 1ª instância, presididos
por juízes federais. O sistema no transcurso de sua existência evoluiu
para a formatação a seguir resumida:
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3 Uma digressão
Tocqueville5 empreendeu um conhecido estudo comparativo entre
o sistema jurídico francês e o norte-americano, dedicando um capítulo
(Cap. VI) ao Poder Judiciário, ressaltando, de início, a importância
política do Judiciário norte-americano. Dizia ele que
“o que o estrangeiro com maior dificuldade compreende nos Estados Unidos é a sua
organização judiciária. Por assim dizer, não há ocorrência política para a qual não deva
ser chamada a autoridade do Juiz; e [...] o juiz é, nos Estados Unidos, uma das primeiras
forças políticas [...]. O magistrado nunca parece introduzir-se nos negócios públicos a
não ser por acaso; mas esse mesmo acaso repete-se todos os dias.”

O autor citado fez um resumo de suas observações sobre o Judiciário
norte-americano e conclui que o juiz americano só pode pronunciar-se
quando há um litígio, jamais se ocupa senão de casos particulares e
para agir sempre precisa esperar pelo embargo. É revestido de imenso
poder político. Identifica a origem do poder no fato de “os americanos reconhecerem o direito de fundarem os juízes as suas decisões
na Constituição, antes que nas leis”. A leitura das considerações de
Tocqueville mostra que percebeu que havia um sistema mais refinado
que o engendrado pelos ideais revolucionários franceses. A democracia
americana, na visão de Tocqueville, era mais do que o pacto político,
apresentava solidariedade a um conjunto de valores. Saliente-se que as
observações foram feitas por volta de 1830, período em que a sociedade
norte-americana não ostentava as atuais características, era então uma
sociedade homogênea. O registro de Tocqueville em alguns aspectos
permanece atual. O Poder Judiciário desfruta de grande prestígio e
foi tocante observar e constatar a grande consideração do povo pela
Suprema Corte e a sucessão histórica de seus integrantes.

5
TOCQUEVILLE, 1835. Alexis de Tocqueville, filho de família tradicional, nascido em 1805, concluiu a
Fa-culdade de Direito em 1825, foi Juiz-Auditor em Versalhes, onde seu pai era Prefeito. Demitiu-se. Foi
Deputado e Ministro dos Negócios Exteriores. A obra é A democracia na América (4. ed. Belo Horizonte:
Itatiaia; São Paulo: EdUSP, 1987). Verificar também Bandeirantes e Pioneiros: paralelo entre duas culturas
(19. ed. Rio de Janeiro: Graphia, 2001), de Clodomir Vianna Moog, com o estudo comparativo entre a colonização norte-americana e a brasileira. As origens históricas do nosso sistema no Burocracia e sociedade
no Brasil colonial: a suprema corte da Bahia e seus juízes: 1609-1751. São Paulo: Perspectiva, 1979, de
Stuart B. Schwartz. Título original: Sovereignty and society in colonial Brazil: the high court of Bahia and
its judges, 1609-1751.
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Os traços gerais do direito inglês6 imprimiram historicamente uma
forte marca no sistema norte-americano, mas os dois direitos nunca se
fundiram. As diferenças são bastante profundas e complexas, e o direito
americano evoluiu sob a influência de fatores próprios. Não são apenas as
regras que diferem, eles já não se identificam pela estrutura. O conjunto
de valores da sociedade norte-americana não é mais um bloco sólido e
único, apresentando extrema diversidade, trata-se de uma democracia
multiétnica, multirreligiosa e culturalmente diversificada, com valores
diversos, o que torna o conjunto complexo.7
Os juristas americanos formam-se e organizam-se de modo diferente
do modelo inglês. A atitude norte-americana frente ao direito não é mais
igual ao seu modelo, a teoria e a prática são diferentes nos dois países.
O que se pode afirmar é que ambos os sistemas pertencem à estrutura da
common law. O direito nos dois sistemas é concebido como um direito
jurisprudencial. Isso quer dizer que as regras de direito só são verdadeiramente assimiladas, integradas ao sistema, após serem interpretadas
pelos juízes. Antes, “não há lei”.
Surpreendem as divergências entre os Judiciários estaduais, mas há
uma profunda unidade no direito norte-americano que deriva sobretudo
do espírito que anima os juristas. As obras de direito mais respeitadas
não são consagradas ao direito de qualquer estado, as publicações jurídicas de modo geral cobrem o direito dos Estados Unidos. Nos EUA,
o conceito de equity desenvolveu-se de forma peculiar. As questões de
casamento e divórcio são consideradas sob o domínio reservado às ju-

6
Utilizo lição de René David. O direito inglês. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
Verificar sobre a diversidade de valores da sociedade americana: O filme CRASH. No Limite. Título original:
Crash. Direção: Paul Haggis. EUA/Alemanha, 2004. Pessoas de diferentes etnias que se cruzam em Los
Angeles. Sobre a guerra civil norte-americana, o clássico ...E O VENTO Levou. Título original: Gone with
the Wind. Direção: Victor Fleming. EUA, 1939. É um épico clássico (1861-1865). Os EUA na Guerra Fria
em FORREST Gump. O Contador de Histórias. Título original: Forrest Gump. Direção: Robert Zemeckis.
EUA, 1994. Como pano de fundo, a Guerra do Vietnã. Também NASCIDO em 4 de Julho. Título original:
Born on the Fourth of July. Direção: Oliver Stone. EUA, 1989. Descreve a máquina de guerra. O SOL de
cada Manhã. Título original: The Weather Man. Direção: Gore Verbinski. Com Nicolas Cage. EUA, 2005,
o modo de vida.
7
Os jornais davam destaque a dois assuntos polêmicos, as restrições aos imigrantes mexicanos no Arizona
(Leis Estaduais) e a construção de uma mesquita no marco zero, local atingido pelo ataque terrorista de 11
de setembro.
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risdições de equity nos Estados Unidos. O controle pelos tribunais da
constitucionalidade das leis é admitido. O direito administrativo nos
EUA dedica-se ao estudo da organização das comissões e agências e
não tem equivalente na Inglaterra. Nos Estados Unidos, o Ministério
Público atua junto ao Judiciário e o attorney general é o equivalente a
um Ministro da Justiça. Sinala-se que não há dispositivo constitucional
assegurando o poder de estabelecer o controle da constitucionalidade,
tratando-se de criação jurisprudencial estabelecida em 1803, caso
Marbury versus Madison.
A organização judiciária norte-americana é composta por jurisdições
federais e jurisdições estaduais. Ao contrário do que ocorre em outros
estados federais como Alemanha, Canadá, Austrália e União Soviética,
onde a jurisdição federal ocupa apenas o cume da hierarquia, nos Estados Unidos existe uma dupla hierarquia e as jurisdições federais são
múltiplas. Na base, os tribunais de distrito, com recurso para os Courts
of Appeals, e ainda é possível recurso para o Supremo.8
A Suprema Corte é composta por um Chief Justice e oito Justices que
atuam em conjunto. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos só julga
cerca de 200 casos por ano.9 Na maior parte dos casos considera não
haver importância suficiente para justificar a sua intervenção. Os Justices são vitalícios, não há aposentadoria compulsória. O cargo é vitalício
“enquanto apresentar bom comportamento”.
4 A Suprema Corte e as causas apreciadas
A Suprema Corte tem um grande poder decisório sobre os processos
que decide apreciar. O Congresso deu autorização à Corte para aceitar
ou rejeitar a seu critério os recursos, pela Lei Judicial de 1891, que
criou o writ of certiorari, ou cert. Foi ampliada a discricionariedade em
1925 e novamente ampliada em 1988, reduzindo-se expressivamente a

Para uma visão dos problemas e da crise do Judiciário norte-americano, consultar o Relatório da Comissão
de Estudos das Cortes Federais dos Estados Unidos (STJ, Brasília, DF, 1992).
9
Segundo registra Ataíde Júnior, obra citada: “Na área cível, o processo judicial é quase um sistema residual
[...] cerca de 80% das controvérsias são resolvidas pelos sistemas alternativos de soluções de conflitos,
como mediação e arbitragem. Nos Estados Unidos, parece haver disseminada uma verdadeira cultura do
acordo extrajudicial”.
8
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jurisdição obrigatória. Atualmente a Suprema Corte considera somente
os processos de importância geral e de “grande seriedade”; na realidade,
escolhe o que vai julgar. Os processos selecionados envolvem princípios
de amplo interesse público e nacional. Reproduzo quadro estatístico:10

Existem ainda tribunais federais especiais. United States Court
of Federal Claims, quando a responsabilidade estatal está em jogo,
jurisdições para questões fiscais, matéria alfandegária, licenças e
patentes. Não há Justiça Eleitoral nos Estados Unidos da América;
dependendo do caso, envolvendo eleições estaduais ou federais,
poderá ser apreciado pela Justiça Estadual ou ser de competência
federal. Essas questões costumam chegar à Suprema Corte. Foi disponibilizado o seguinte esquema dos circuitos federais, semelhante
às nossas divisões por região:

A SUPREMA CORTE DOS EUA. A mais alta Corte do País. Questões de Democracia, Journal USA,
Washington, D.C., abr. 2005.
LEVINE, Paul. Os 9 escorpiões. Best Seller, 1999. Tradução de: 9 Scorpions. O tema dos Tribunais é muito
apreciado. Há muitos romances, neste: chantagens e assassinato para atingir a Justice da Suprema Corte.
10
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5 Os Tribunais Estaduais
Em outro giro, cada Estado tem uma jurisdição que lhe é própria,
normalmente comporta três graus, a primeira instância, um tribunal de
apelação e um Supremo Tribunal Estadual, e tribunais de equity subsistem
em alguns Estados. A instituição do júri é garantida pela Constituição, desde
que o interesse em litígio seja superior a vinte dólares, com a condição de
que não se trate de processo de equity. Nos Estados Unidos, em face da
garantia constitucional, é muito difícil restringir a possibilidade do júri,
mas é possível. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos só aceita conhecer
de uma questão se ela abalar um princípio fundamental garantido pela
Constituição ou por lei federal. No caso dos julgamentos de competência
dos Estados, a decisão estadual é definitiva e não pode ser objeto de recurso
ao Supremo. Cerca de 95% das demandas são julgadas pelos Estados, mas
as questões de maior repercussão, que interessam à liberdade pública,
civil rights, integração racial, leis antitrustes e conformidade de leis com
a Constituição são julgadas pelas jurisdições federais. Não há dois Estados
iguais quanto à organização dos tribunais.
34
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Os tribunais estaduais podem ser divididos em quatro categorias: tribunais de primeira instância de competência limitada, tribunais de primeira
instância de competência geral, tribunais recursais e tribunais de recurso
de última instância, que em alguns Estados são denominados de Suprema
Corte. Em alguns Estados os tribunais de primeira instância não têm sede
ou sala para audiências, e os juízes que os presidem não precisam ter
nenhum treinamento legal formal. Não são feitos registros e há bastante
informalidade. As sessões de julgamento são realizadas em armazéns,
restaurantes ou casas de família. Os tribunais de recursos estaduais têm
dimensão variável, desde aqueles com 80 magistrados, como no Texas,
até aqueles com 3 magistrados, como no Alasca. Há decisões por turmas
permanentes (painéis) ou rotativas ou julgamentos plenários.
Em cada Estado há um escritório administrativo que executa as tarefas
administrativas para o sistema judiciário estatal, destacando-se as tarefas
de elaboração do orçamento, gerenciamento, instalação de informática,
comunicação social, pesquisa, etc. Percebe-se um certo isolamento das
cortes estaduais uma das outras, não existindo um compartilhamento de
dados ou de possibilidade de acesso a eles. Existe considerável dificuldade
prática para o exercício da advocacia por advogados de um Estado em
outro. Na Califórnia percebeu-se grande preocupação com o orçamento
estadual, que, na ocasião da visita, não havia sido votado pelo Legislativo.
As consequências do atraso seriam resolvidas com a dispensa de parte
dos empregados judiciários. Já os funcionários dos tribunais estaduais
são, em grande parte dos Estados, eleitos pelo voto popular. Não há a
disponibilização de assessores ou assistentes jurídicos para atendimento
individual aos juízes. Não se percebeu grande número de servidores nos
locais visitados, sendo que os principais auxiliares são contratados entre
advogados, e o cargo é denominado de Clerk of Court.
6 Os juízes norte-americanos
Os juízes americanos11 são de duas categorias. Os juízes nas jurisdições
estaduais são eleitos em trinta e um Estados desde 1828. Como meio de
controle e correção está o referendo: o juiz, escolhido pelo governador,
após certo tempo passa pelo referendo popular. O comparecimento às
Ver TEIXEIRA, op. cit., p. 26. “Inexistindo carreira inexiste sistema de acesso”. Em 1968 foi criado o
Federal Judicial Center para atividades de pesquisa e orientação aos juízes.

11
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urnas para essa eleição é baixo. Observou-se que as campanhas para
eleição no Judiciário são bastante dispendiosas e os interessados obtêm
patrocínio de grandes escritórios de advocacia.12 A eleição popular
em treze Estados é partidária e em dezoito Estados, não partidária.
Em dois Estados há a indicação pelo Legislativo. Os mandatos são
variáveis de 2 a 14 anos. As mulheres estão sub-representadas dentre
os juízes. Há tendência ao “localismo”, isto é, o juiz jurisdiciona no
local onde nasceu. A idade para aposentadoria varia de 65 a 75 anos, e
há benefícios de aposentadoria mais baixos para os que permanecem
mais tempo em atividade.13
Os juízes federais14 assemelham-se aos juízes ingleses. São nomeados vitaliciamente pelo Presidente dos Estados Unidos e aprovados pelo
Senado. São recrutados entre advogados de nomeada e professores de
grandes universidades, em geral, com prévia e grande experiência profissional. Costumam ser independentes em relação ao governante que
os indicou e gozam de prestígio diante do público. Ronald Dworkin15
utiliza uma metáfora para marcar o jurisprudencialismo e os juízes,
dizendo que o Direito é um romance escrito a várias mãos e em tempos sucessivos. A tradição é o ponto de partida, e os juízes federais
seriam “os contistas morais do país”. A indicação de um Justice para a
Suprema Corte mobiliza a sociedade, são formados grupos favoráveis
à indicação anunciada, bem como contrários, estabelecendo-se debate
acirrado e público. Tal sucedeu em 2005, com a nomeação do Justice
John Roberts pelo Presidente Bush, que em seguida, em face do falecimento do Presidente da Corte, William Rehnquist, nomeou o novo
Justice Presidente da Corte.
O grupo teve contato com magistrados federais e estaduais, destacando
os seguintes: o juiz federal da United States Court of Federal Claims
Francis M. Allegra;16 a Chief Justice Honorável Carolyn Wright, da Court

Observou-se a evolução das estatísticas das decisões dos juízes criminais, registrando-se um aumento nas
condenações em período próximo das eleições.
13
Verificar adiante “Regras dos Oitenta”.
14
DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
15
Idem. O Império do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
16
Madison Place, NW Washington, DC 20005. e-mail: francisallegra@uscourts.gov.
12
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of Appeals do Fifth District no Texas, em Dallas;17 em Sacramento houve encontro com os juízes Laurie Earl, Russell Hom, David De Alba e
Raoul Thorbourne, e observamos uma discussão judicial, judicial panel
discussion. O grupo foi recebido no gabinete e em sala de audiências,
tendo sido extremamente simpática a acolhida em todos os locais.
Em resumo, no sistema norte-americano o Judiciário tem uma
consolidada independência, constitui-se como um poder da República.
Tem extraordinária incisividade política e um caráter preponderantemente
conservador, citando-se como exceções a Corte Warren, 1959/1969, e
o início da Corte Burger, 1970. O sistema é o da unidade da jurisdição.
Não há carreira na magistratura, os critérios para escolha dos juízes
federais são o mérito profissional advocatício e representatividade
geográfica, religiosa, partidária e acadêmica. Os juízes estaduais são
eleitos por mandato em geral de quatro anos,18 mas demissíveis ad
nutum, costuma ser um trampolim para outros cargos. Há uma forte
atuação dos advogados, o adversary system, sendo que 95% dos casos
não chegam a julgamento em 1º grau, daí tenho por acertada a observação
de Ataíde Júnior, do exaurimento da jurisdição ser uma hipótese residual.
Há forte utilização do Júri no Cível e no Crime. O perfil do juiz norteamericano é o de integrante da classe mais privilegiada, politicamente
ativo, com necessária experiência, próximo dos cinquenta anos quando
da sua primeira nomeação e do sexo masculino. As mulheres estão
sub-representadas. Ronald Reagan quebrou a barreira do gênero na
Suprema Corte nomeando a 1ª mulher Justice Sandra Day O’Connor.
Há forte presença dos sistemas informais de Justiça, com valorização
do papel ativo dos próprios interessados. Há insatisfação com o alto
custo da Justiça.19 O apoio à composição alternativa é muito grande,
em especial pelas grandes corporações que procuram evitar batalhas

e-mail: carolyn@carolingwright.com.
GRISHAM, John. O Recurso. Rio de Janeiro: Rocco, 2008. Tradução de: The Appeal. Ficção com uma
crítica ao sistema norte-americano e à eleição de juízes. A avaliação é de Ronald Dworkin (O Império do
Direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999).
19
FACCHINI, op. cit. Critica os sistemas informais ADR, salientando que não há garantias para a parte
mais fraca, há ausência da função reequilibradora do juiz, contribui para manter desigualdades sociais e, se
bancado pelo setor público, não desonera os cofres públicos.
17
18
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judiciais onerosas. Por outro lado, quando há necessidade de agilização
e confidencialidade, há preferência pela resolução alternativa.
7 O stare decisis20
A regra do stare decisis, do precedente, guarda distinções no sistema
norte-americano. A regra do precedente existente na Inglaterra desde o
século XIX impõe aos juízes, em certas condições, seguirem as regras
de direito decorrentes de julgamentos precedentes. Nos Estados Unidos
a regra não tem o mesmo rigor, conforme o caso é posto um destaque,
há rigor ou flexibilidade. A limitação existente nos Estados Unidos é de
que o Supremo Tribunal e os Superiores Tribunais dos Estados não estão
vinculados às suas próprias decisões. A regra do precedente nos Estados
só funciona no seu âmbito e é mais branda nos Estados Unidos, há uma
variação de vinculatividade máxima no direito de propriedade, menor
nos casos de constitucionalidade.
A possibilidade de mudança, de flexibilidade que tem a Suprema Corte,
mostrou-se fundamental, pois permitiu à Justiça adaptar-se às mudanças sociais
e econômicas, favorecendo a estabilidade das instituições políticas americanas.
8 A crise do sistema judiciário norte-americano
O sistema judiciário federal norte-americano enfrentou uma crise,
como registra o Relatório da Comissão de Estudos das Cortes Federais
dos Estados Unidos.21 Observa-se dos termos do relatório que o sistema
federal atingiu o seu ponto de expansão máximo. Interessantes questões
são abordadas e sugeridas pela comissão de notáveis que elaborou o
documento. Desaconselhou-se o aumento dos Tribunais Federais por
alegadamente afetar tal expansão o sistema federativo. A independência
e o prestígio assegurados aos juízes federais pelo artigo 3º da Constituição só seriam compatíveis com o responsável e eficiente desempenho
da função quando fossem poucos em número para “sentir um risco
pessoal nas consequências de suas ações”, condição alguma poderia
ser satisfeita se existissem milhares de juízes federais. A expansão em
primeiro grau ocasionaria o inevitável aumento do número de juízes de
20
21

Stare decisis et quieta non movere.
Publicação do Superior Tribunal de Justiça, Brasília, DF, 1992.
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segundo grau, abalando a estrutura piramidal. Vários tipos de soluções
foram aventadas, e o relatório conclui por fazer recomendações ao Congresso dos Estados Unidos e às Cortes, entre elas, limitar disputas sobre
honorários advocatícios, não adotando a “regra inglesa”; não criar mais
cortes nacionais apelatórias; adotar soluções alternativas de disputas; e
considerar o impacto na Corte e nos litigantes antes de adotar inovações
tecnológicas. O grupo visitante teve, pois, a possibilidade de conhecer
o Sistema Federal de Justiça, dez anos após o registro da crise antes
comentada, que se afigurou superada. Novamente cabe ressaltar que nos
locais visitados não foi percebida a presença de contingente grande de
servidores, sendo sempre um pequeno número.
9 O extraordinário capital simbólico da Suprema Corte
A Suprema Corte suscitou grandes polêmicas, tendo Charles Warren,
estudioso da Corte, reconhecido que nenhuma instituição criada pela Constituição suportou tantos ataques sucessivos ou chegou à sua atual posição após
oposição tão vigorosa. A Corte se reuniu pela primeira vez em 1º de fevereiro
de 1790, no Royal Exchange, prédio da área da Wall Street, em Nova York.
Durante a primeira década julgou cinquenta causas, tendo como
presidente John Jay, nomeado por Washington, que também nomeou
todos os primeiros juízes. Escolheu-os entre aqueles com quem tinha
afinidade política por serem membros fiéis do Partido Federalista, com o
cuidado de equalizar a representação geográfica dos Estados nos tribunais
federais. Seguiu-se o Justice John Marshall, 1801/1835, que alterou a
sistemática das decisões (seriatim) (como é a nossa, uma após a outra) e
adotou a prática de decisão única, pois entendia que a divergência minava
a autoridade da Corte. A Corte assegurou o seu poder no caso Marbury
v. Madison, 1803.22 A Corte construiu um capital simbólico, alcançando
O caso pode ser assim resumido: em 1800 foi eleito Presidente Thomas Jefferson, que derrotou John
Adams, que postulava reeleição. Antes de deixar o cargo, Adams criou vários cargos de juiz federal e nomeou
federalistas, nomeando ainda John Marshall (seu Secretário de Estado) presidente da Suprema Corte. O tempo
se esgotou, e 17 dos indicados não foram nomeados. Assumiu o Presidente Thomas Jefferson, que ordenou
ao seu Secretário de Estado que não entregasse as comissões faltantes. Um dos indicados, William Marbury,
reclamou à Suprema Corte, apoiado na Seção 13 da Lei do Judiciário de 1789, que concedeu à Suprema Corte
autoridade para emitir mandados de segurança contra autoridades federais. A Seção 13 da Lei X do Judiciário
foi declarada inconstitucional, pois concedia mais competência originária do que estabelecido pelo artigo III da
Constituição. Assim ficou estabelecido o poder da Corte de rever a constitucionalidade dos atos do Congresso.
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credibilidade e confiança junto ao público. Refiro-me à ideia de Pierre
Bourdieu,23 que é a criação e a manutenção de determinada imagem,
fortemente arraigada no íntimo das pessoas. O próprio presidente dos
Estados Unidos da América pode ser chamado a pessoalmente cumprir
decisão da Corte, e isso ocorreu no caso Estados Unidos versus Nixon,
1974, conhecido como caso Watergate.24 O episódio foi comentado por
J. Thompson em O Escândalo Político (Petrópolis: Vozes, 2002. p.
243-264), no qual são publicados trechos das fitas que incriminavam o
Presidente na pretendida obstrução às investigações. Bastou a simples
requisição das provas para abalar a Presidência, que foi aconselhada a
renunciar antes do pronunciamento da Suprema Corte.
10 Visita à Suprema Corte
O grupo realizou uma visita à Suprema Corte. O prédio, de arquitetura
neoclássica marmórea branca, situa-se atrás do Capitólio, o Congresso.
Não há edificações mais altas que a cúpula do Congresso, em face de
restrições legais às construções no perímetro, o que permite apreciar um
soberbo conjunto.
Encimando a fachada principal está a frase “Equal Justice Under
Law”. Trata-se, além de prédio público, do coração do sistema judiciário,
de um ponto turístico, com grande afluxo de visitantes. Percorremos as
suas principais instalações, como salas de reuniões e julgamento, e a biBOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. 13. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. p. 14-15. “O
Poder Simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de fazer e fazer crer, de confirmar ou de
transformar a visão do mundo e, desse modo, a ação sobre o mundo [...] poder quase mágico que permite
obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou econômica), graças ao efeito específico de
mobilização, só se exerce se foi reconhecido, quer dizer, ignorado como arbítrio [...] é a crença na legitimidade
nas palavras e daquele que as pronuncia.”
24
Verificar TODOS os homens do Presidente. Título original: All the President’s Men. Diretor: Alan Pakula,
1976. 4 Oscar da Academia. O caso é sobre espionagem dos republicanos contra democratas, e Ted Kennedy,
no Hotel Watergate. A investigação revelou o envolvimento de colaboradores diretos de Nixon. Foram
requisitadas as fitas. Nixon recusou, invocando o privilégio do Executivo. A Corte não aceitou. Ele entregou
e em duas semanas renunciou à Presidência.
No filme FROST/Nixon (Universal Studios 2008), três anos após renunciar, o Presidente Nixon vendeu uma
entrevista exclusiva ao jornalista David Frost, onde tenta explicar as “Razões de Estado”. “O Presidente
pode fazer certas coisas, que não seriam tão ilegais”.
Um Justice da Suprema Corte presidiu a “Comissão Warren” (Justice: Earl Warren), que tentou elucidar o
assassinato do Presidente Kennedy. Ver REESCREVENDO a história. O Assassinato de Kennedy. Direção:
Erik Nelson, Phil Fairclough, Suzy Geller, Steve B. Produção: Discovery Channel, 2005. Título original:
Unsolved History: JFK – Death in Dealey Plaza. EUA, 2003. O grupo realizou uma visita ao Museu instalado
no local de onde partiram os tiros em Dallas, Texas.
23
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blioteca dos Ministros. A visita ocorreu no final do recesso de verão, com
muito público circulando, sistema de segurança e identificação eficiente,
e surpreendeu o número reduzido de servidores. Não havia um grande
contingente de servidores nos locais visitados. Os prédios dos judiciários federais que observamos são funcionais e confortáveis, sabendo-se
que os mais de 700 existentes devem obedecer a um mesmo padrão de
arquitetura e mobiliário. Não se percebeu qualquer ostentação ou luxo.
11 Visita ao Federal Judicial Center
Prosseguindo com as atividades em Washington, realizamos visita
ao Federal Judicial Center (FJC), que é o centro de ensino e pesquisa
do judiciário federal dos Estados Unidos da América. Trata-se de um
órgão governamental diretamente subordinado ao Chief Justice da
Suprema Corte (ver o organograma no capítulo 13) e mantido com
recursos oriundos diretamente do Congresso Nacional. Foi criado em
1967, na presidência do Justice Earl Warren. Com essa iniciativa, foi
destacada a função de formação e atualização de magistrados federais
e funcionários das cortes federais (o novo órgão foi destacado do
Administrative Office of the US Courts, criado em 1939). Sentiu-se a
necessidade de atualização permanente dos magistrados em face de
novos temas e circunstâncias.
A missão do Federal Judicial Center é a de promover formação e
treinamento para juízes federais e funcionários dos tribunais federais.
Coordena ainda os programas educacionais para defensores públicos
federais. A divisão de pesquisas do Federal Judicial Center conduz
estudos exploratórios sobre a Administração Judiciária. Tais atividades
servem para a informação e a formulação de propostas legislativas e
políticas judiciárias.
Em 1992, o Congresso aprovou emenda à lei do Federal Judicial
Center autorizando o atendimento aos judiciários estrangeiros, contribuindo para o desenvolvimento judicial internacional. Por outro lado, está
aberto a recolher exemplos de outros países, tudo no escopo de melhorar
a administração judiciária nos Estados Unidos da América. Não treina
nem presta serviços às justiças estaduais.
O orçamento anual do Federal Judicial Center cobre os custos dos
programas, e os recursos são alocados diretamente ao Federal Judicial
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.23-116, 2011
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Center pelo Congresso. Foi criada, ainda, uma instituição denominada
Federal Judicial Center Foundation, que prospecta e administra as doações
de particulares para tais atividades, decidindo pela sua aceitação ou não.
No Federal Judicial Center fomos brindados pela exposição da
Dra. Irina Axelrod-Angres,25 que é Supreme Court Fellows no Federal
Judicial Center e explicou sobre os programas de orientação e educação
judicial federal. O Federal Judicial Center desenvolve programas e
materiais educacionais concebidos para auxiliar os juízes a decidir
um número crescente de casos, mantendo-os atualizados sobre o que
ocorre na sociedade, na ciência e na tecnologia. Não existem exigências
educacionais para juízes federais, mas a maioria se beneficia dos programas. Todo o ano há uma série de workshops nacionais ou regionais
que incluem novidades jurídicas, análise de decisões recentes, atualização
em ética, métodos de automação, história do direito, direito e literatura.
Existem também cursos a distância.
12 Visita ao Administrative Office of the U.S. Courts
O programa de visitas nos conduziu ao Administrative Office of the
US Courts,26 localizado no Thurgood Marshall Federal Judiciary Building, ocasião em que fomos recebidos pelo Court Program Specialist,
Mr. Fred Russillo, que no presente ocupa a função de Senior Program
Specialist.27 Ficou esclarecido que no âmbito federal existe um órgão
denominado Conferência Judicial dos Estados Unidos, que é integrado
por 27 membros, o Presidente da Suprema Corte e 26 juízes selecionados dos circuitos ou regiões geográficas da União, e tal conferência ou
conselho é responsável pela administração geral, pelas linhas mestras a
serem recomendadas ou determinadas. Há painéis, grupos que estudam
diversas áreas da jurisdição federal. Em linhas gerais, a Conferência faz
um planejamento estratégico da Justiça Federal, assemelhando-se ao Conselho da Justiça Federal (CJF) e ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Dra. Axelrod-Angres antes trabalhou com o Chief Justice da Suprema Corte de Nevada, formada pela
Western School of Law de San Diego, Califórnia. Tem cursos de linguística pela Saint-Petersburg State
University da Rússia e Literatura Inglesa pela Sierra Nevada College. Seus ancestrais, avós, fugiram da
Rússia no início do século passado.
26
www.uscourts.gov
27
e-mail: russillo@ao.uscourts.gov
25

42

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.23-116, 2011

Pois bem, a Conferência Judicial indica os integrantes do Administrative
Office of the Courts, que de forma centralizada providencia a organização
administrativa, financeira, legal, gerencial e tecnológica de todos os serviços judiciários das cortes federais. Implementa e concretiza as políticas
públicas, a aplicação e o cumprimento das leis pertinentes, facilitando a
tramitação dos interesses das cortes frente ao Congresso. Todos os assuntos
administrativos são de responsabilidade do Administrative Office, desde
a folha de pagamento à aquisição de equipamentos. Transmitiu-se uma
impressão de alta competência gerencial, com otimização de recursos e
definição do orçamento com a tarefa de viabilizá-lo junto ao Congresso.
O expositor, Mr. Russillo, demonstrou grande domínio dos assuntos,
sendo de lamentar que o tempo da exposição fosse pouco frente à abrangência e à complexidade das atividades. Destacou alguns aspectos em
que identifica desafios ou problemas: seriam eles o desafio de oferecer
a government accountability (isto é, a responsabilização com transparência), o declínio dos valores do orçamento do Judiciário, a crescente
dificuldade de obter os recursos (daí a necessidade da judiciosa aplicação
dos mesmos), a tort explosion, isto é, a explosão de demandas por danos
em geral, a fuga das partes do veredito pelo júri, as decisões judiciais que
se veem influenciadas por uma pseudoscience, em desprestígio da legislação, a não previsibilidade dos vereditos, as despesas altas e a demora
da jurisdição, a morosidade. Verifica-se que quase todos os problemas e
desafios também se fazem presentes na nossa administração judiciária.
Na informatização, no âmbito federal, as cortes federais dispõem
de sistema bastante aprofundado, há software de aplicação nacional,
acesso pela Internet, conexão entre as diferentes cortes federais. O Federal Judicial Center criou sistema de intranet, possibilitando a troca
de informação. O Federal Judge Francis Allegra expôs todo o sistema
de gestão processual com a utilização da informática. A conclusão a que
se pode chegar é de que, no Brasil,28 em especial a Justiça Federal está
em patamar superior ao ora existente nos Estados Unidos da América,
pois percebeu-se que avançamos na conectividade e já operamos uma
jurisdição sem papel, desde o nascedouro da ação.
A exemplo do que já ocorre na Red Latinoamericana de Jueces, com a apresentação do painel por brasileiro
sobre Expediente Eletrônico.
28
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13 Federal Judicial Administration

Na Califórnia pudemos observar, perante a Justiça Estadual, a preleção
feita por um magistrado a um grupo de pessoas selecionadas para atuarem como jurados. O grupo de mais de cem pessoas recebia instruções
sobre a importância da sua participação. Observou-se a complexidade e o
esforço da administração judiciária na orientação e na qualificação, bem
como a disponibilidade de tão grande contingente de possíveis jurados,
não havendo as compensações que aqui são dispensadas a esse trabalho
44
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cívico. Na atualidade, o corpo de jurados apresenta grande diversidade,
incluindo cidadãos de origem oriental e indígena, afrodescendentes, não
se parecendo nada com o grupo de jurados bastante homogêneo do filme
“12 homens e uma sentença”.
14 Outros aspectos interessantes
Discovery/adversarial system
Diferentemente do que ocorre no nosso sistema, o norte-americano
proíbe as surpresas durante a instrução processual, ou melhor, existe
a aversão às surpresas das “cartas na manga”. Os litigantes devem
fornecer reciprocamente todas as informações sobre a demanda, isto
é, a identidade das testemunhas, as cópias dos documentos ou provas
que irão utilizar. O discovery é realizado entre os advogados das partes,
apenas sob supervisão do juiz, que não deve interferir.29 Pode ocorrer a
deposition, que é o depoimento prévio da testemunha, que é interrogada
pela cross examination, isto é, os advogados fazem diretamente as
perguntas, o juiz permanece apenas em posição de árbitro dos excessos.
O processo, o sistema processual nos Estados Unidos da América, é do
tipo adversarial,30 isto é, não há a incisividade do juiz, o papel ativo
cabe aos litigantes, aos advogados. No julgamento da matéria de fato,
a questão fica para a decisão do júri, composto por até 12 pessoas, ou
do grande júri, de até 23 membros.
Estudos históricos
O Federal Judicial Center conduz pesquisa histórica do Poder
Judiciário. A história do Judiciário de todos os tribunais é documentada
Sobre o assunto, verificar os aspectos mencionados nos filmes DOZE homens e uma sentença. Título
original: 12 angry men. Melhor filme em 1958, com Henry Fonda, uma experiência genuína sobre a
participação e a dinâmica de um júri criminal; O SOL é para todos. Título original: To Kill a Mockingbird –
1962. Direção de Robert Mulligan. Com Gregory Peck. Também serve ao propósito a película O HOMEM
que fazia chover. Título original: The Rainmaker. De Francis Ford Coppola, Paramount, e com história de
John Grisham, estrelado por Matt Damon, observando-se o júri e a sistemática do funcionamento. Várias
questões podem ser discutidas.
30
Verificar o filme TESTEMUNHA de acusação. Título original: Witness for the Prosecution. 1957. Atuação
de advogado (barrister) Sir Wilfred Robarts em Londres. Suspense baseado em Agatha Christie, com 6
indicações para o Oscar. Ainda sobre advogados e o sistema: FILADÉLFIA. Título original: Philadelphia.
1993. Também ilustra o sistema o filme O JÚRI. Título original: Runaway Juri. 2003. Com Dustin Hoffman
e Gene Hackman, observando-se a pressão sobre os jurados e a atuação de um “consultor de júri”. Cenas na
Suprema Corte Estadual de Nova Orleans, processo contra a indústria de armas.
29
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e estudada, prestando e fornecendo suporte para programas históricos
em tribunais federais. Os mais diversos assuntos relacionados à Suprema
Corte e aos seus juízes são encontrados, cito exemplificativamente: “The
Jewish Justices of the Supreme Court Revisited: Brandeis to Fortas”,
sobre os Justices de origem judaica.
Os advogados
Nos Estados Unidos da América todo o cidadão é livre para representar
a si mesmo perante o Judiciário, mas para apresentar o seu caso ou defesa
com eficácia é necessário o serviço dos advogados. Os pobres podem
se valer dos advogados disponibilizados por associações municipais de
assistência jurídica. O sistema jurídico dos Estados Unidos da América
usa o adversarial process, e os advogados na prática são essenciais.31
São autorizados a trabalhar pelo Estado no qual militam. Não há uma
autoridade de classe nacional. A maioria dos Estados exige que o
candidato seja aprovado em exame escrito: o bar examination.32 Devem
preencher requisitos de idoneidade. A militância em outros Estados é
permitida, todavia, sofre uma série de restrições.
O grupo de visitantes teve a oportunidade de visitar um prestigiado
escritório de advocacia em Dallas. Destaca-se a notável acolhida por
um prestigiado advogado, Sr. Jerry Jordan,33 que presta um trabalho
voluntário ao programa de visitação internacional. Na ocasião foi
apresentada explanação sobre o alternative dispute resolution system pelo
advogado e conciliador Mr. Mike Amiss e pelo Judge Jay Pattersoon.
Entre os expositores, ainda é de se destacar a presença do eminente Juiz
Federal Fausto Mendanha Gonzaga,34 que realiza doutorado na Dedman
School of Law. A explanação descortinou inúmeras novas possibilidades
para a resolução de disputas.
31
Verificar no caso o filme ERIN Brockovich. Uma mulher de talento. Direção: Steven Soderbergh. Produção:
Danny DeVito, Michael Shamberg e Stacey Sher. Roteiro: Susannah Grant. Intérpretes: Julia Roberts (Erin
Brockovich), Albert Finney (Ed Masry), Aaron Eckhart (George) e outros. EUA: Jersey Films; Universal
Pictures; Columbia TriStar Pictures, 2000. (145 min). O filme serve para ilustrar a contaminação das águas.
Indústria química despeja o “Cromo-6”, contaminando os lençóis freáticos da região e provocando diversas
doenças na população da localidade.
32
Observem no filme O HOMEM que fazia chover o rábula que não conseguia ser aprovado no Bar, interpretado por Danny DeVito.
33
e-mail: jjatty1@airmail.net
34
e-mail: fgonzaga@mail.smu.edu
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Na ocasião ainda palestraram ou trocaram experiências sobre os
sistemas alternativos outros advogados e conciliadores.
Visitas às Universidades
O grupo teve oportunidade de visitar a Dedman School of Law da Southern Methodist University – SMU,35 em Dallas, Texas, onde obtivemos
informações sobre cursos de graduação e pós-graduação em acolhedora
recepção, bem como possibilidade de conhecer suas ótimas instalações.
Na Califórnia, em Sacramento, fomos recepcionados na UC Davis,
University of California,36 recebidos pelo Prof. Charlie Wilder Lemcke
e pela Profª Jennifer Barley,37 onde também houve acolhida com possibilidade de verificar instalações e cursos oferecidos. Em ambos os estabelecimentos de ensino fomos recepcionados por estudantes brasileiros,
sendo estes originários de grandes escritórios de advocacia em São Paulo,
da Petrobras e do Banco Bradesco.
O acesso à Justiça e a decisão de ingressar em juízo
O acesso à Justiça nos Estados Unidos da América não tem a dimensão
que se observa no Brasil. Não há um direito quase ilimitado de acesso. São
poucos os que, tendo potenciais ou reais litígios, chegam a um processo
judicial. O ingresso de qualquer ação é questão muito sopesada e refletida,
pois os custos do processo são elevados. Não há um grande incentivo
para litigar. Depois de instaurado o litígio, o juiz poderá recomendar que
as partes se submetam à mediação, indicando desde já um escritório advocatício especializado. A prática não seria bem compreendida no nosso
sistema. Na realidade os altos custos da demanda judicial desencorajam
os possíveis litigantes. Pode-se afirmar que a condução do processo até
o julgamento é um fenômeno quase residual. Aproximadamente 75% das
ações são resolvidas pelas formas alternativas de composição de litígios.
Verifica-se o fenômeno no esquema disponibilizado.
Os advogados consideram antes de mais nada as soluções alternativas,
como a mediação e a arbitragem. A mediação é recomendada quando as
partes mantêm algum vínculo de relacionamento. É um processo privado,

http://www.law.smu.edu
http://www.ucdavis.edu
37
e-mail: cwlemcke@ucdavis.edu
35
36
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confidencial, e um mediador neutro as auxilia a chegar ao acordo. Já a
arbitragem é semelhante ao ingresso em juízo. Um árbitro designado pelas
partes decide a controvérsia. É preferida pelas partes, pois economiza
dinheiro e tempo, o processo termina em aproximadamente quatro meses.
O planejamento estratégico
O planejamento estratégico é utilizado nos judiciários federal e
estadual. Na Justiça Federal, como antes examinado, o planejamento
estratégico para todo o sistema é tarefa da Judicial Conference of the
United States, auxiliada pelos Commitees of the Judicial Conference,
órgão semelhante ao nosso Conselho Nacional de Justiça.
Nos Estados, foi oportunizado o conhecimento sobre o planejamento
estratégico na Justiça Estadual da Califórnia. O planejamento, pelo que
se percebe, teve início há mais de duas décadas e está documentado,
por exemplo, no “The Strategic Plan for California’s Judicial Branch
2006-2012”, adotado em 2006, que indicou como metas ou princípios
a alta qualificação de seus integrantes, a proteção da independência
da magistratura, a procura dos melhores interesses do público e a
accountability. Foi disponibilizado manual “Justice in Focus”, que será
disponibilizado na Assessoria de Planejamento e Gestão (Aplang) do
Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
Os poderes correcionais no sistema federal
Os juízes federais, segundo o artigo III da Constituição, permanecem
no cargo “enquanto bem servirem”, o que significa, na maioria dos casos,
pela vida toda. Desde 1788 a Câmara dos Representantes teria iniciado
procedimentos de impugnação contra 13 juízes. Igual número teria
renunciado às vésperas dessa ação formal do Legislativo. A acusação se
dá por “lesa-pátria, suborno e outros crimes graves”. Apenas 7 dessas
iniciativas resultaram no afastamento do cargo, que exige dois terços
dos votos dos membros do Senado. Foi considerado que pouco havia
sido feito nessa seara, embora os casos de comportamento inaceitável.
Existem comissões especiais, os Conselhos Judiciais de Conduta e
Incapacidade Jurídica, que adotam as medidas necessárias para uma
efetiva administração judiciária na matéria correcional, bem como foi
fixado um procedimento para a queixa legal contra juízes. Cópias do
48
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Código de Conduta podem ser obtidas no endereço eletrônico http://jnet.
aodcn/img/assets/4644/AO_015G.pdf.
A regra dos 80
Há iniciativas no sentido de tentar induzir os magistrados mais
velhos a se aposentar, oferecendo atrativos financeiros. Um deles é
conhecido como “Regra dos 80”. Funciona da seguinte forma: assegurase aposentadoria com salário e benefícios integrais quando o magistrado
se aposenta no momento em que a soma de sua idade ao número de anos
de atuação no tribunal chegar ao número 80. Ultrapassando o patamar,
o tratamento estipendial não seria mais tão favorável.
Recepção por típica família norte-americana
Os integrantes do programa foram divididos em pequenos grupos
e convidados por voluntários que ofereceram um jantar em família. A
experiência foi muito apreciada por todos. A visita da qual participei
ocorreu na residência do casal Wilkins, residente em Dallas, em um
bairro tranquilo e arborizado, próxima a uma igreja Batista, coberta por
heras. Não havia grades ou portões nas residências do bairro. Os anfitriões
foram encantadores.
Conclusão
Concluindo este relatório, reafirmo que o programa é de fundamental
importância para a magistratura brasileira. Como sugestão, encaminho
a ideia de convidar alguns dos palestrantes estrangeiros, em especial o
administrador Mr. Fred Russillo, o juiz federal Francis Allegra e a Chief
Justice Caroly Wright, para evento a ser realizado pela Enfam. Por outro
lado, poderíamos muito colaborar na informatização, levando as nossas
exitosas conquistas, como já está ocorrendo no espaço judiciário latinoamericano REDLAJ.
A experiência representou para todos, tenha certeza, oportunidade
de aperfeiçoamento profissional e, para o Judiciário brasileiro, um
fortalecimento institucional, descortinando-se inúmeras possibilidades
de cooperação e internacionalização da formação da magistratura.
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Ministro Carlos Thompson Flores
Centenário do seu nascimento
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz*
“Justiça que brote de Juízes independentes, sem falsos ou mal compreendidos
exageros. Justiça austera, impoluta, incorruptível, como se faz mister o seja, e para
cujos imperativos prosseguiremos indormidos e intransigentes. Justiça humana,
como merece distribuída às criaturas, feita à imagem de Deus. Justiça que jamais se
aparte dos fins sociais e das exigências do bem comum, sem cujo conteúdo não teria
nenhum sentido. Justiça que se aproxime, sem excessos ou enganosas formas, do
próprio Povo, para o qual é ditada e do qual deve estar sempre ao alcance: simples,
real, despida de tudo que a possa tornar dificultosa, a fim de que a compreenda
melhor, sinta-a com mais fervor, e possa, assim, nela crer, para amá-la, prestigiá-la
e defendê-la, se preciso for, convencido de que ela é o seu baluarte democrático e a
sua mais sólida garantia. E, sobretudo, Justiça pontual, como a queria Rui, porque
tarda não mereceria o nobre título. E como dizia, reclamando, ‘Para que paire mais
alto que a coroa dos reis e seja tão pura como a coroa dos santos’.
Só assim nos tornaremos dignos do respeito e da confiança da Nação, ao lado dos
demais Poderes da República.”
Ministro Carlos Thompson Flores

* Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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Ao discursar na homenagem a Carlos Thompson Flores, em 14 de
fevereiro de 1977, que então se empossava na Presidência do Supremo
Tribunal Federal, o Ministro Moreira Alves teve oportunidade de dizer,
em análise percuciente, a propósito de sua personalidade como magistrado, nestas palavras consagradoras, verbis:
“Neste ano e meio em que tenho a honra de integrar esta Casa, servindo na Turma
a que até agora Vossa Excelência presidia, pude sentir de perto, em convivência quase
diária, a justiça que se lhe tem feito ao longo de sua vida de magistrado. Tenho-o, Sr.
Min. THOMPSON FLORES, por modelo de juiz. Vossa Excelência, no exercício da
judicatura, revela não limitar-se a possuir aquelas qualidades que MURATORI, apoiado nas santas escrituras e veemente na crítica aos juristas, exigia dos juízes: o saber,
para bem aplicar as leis; o amar a verdade, para poder distingui-la do erro; o temor a
Deus, para não deixar-se levar pelo ódio, medo, cupidez ou qualquer outra inclinação;
o desprezar as posições e regalias, para ser imparcial. A esses atributos, acrescenta-se,
em Vossa Excelência, um outro: o exercer a magistratura como sacerdócio, com o amor
de quem nela, e só por ela, realiza o ideal de suas aspirações.”1

Logo em seguida, o Procurador-Geral da República, o Professor Henrique
Fonseca de Araújo, em nome do Ministério Público Federal, traduziu, com
estas belas e significativas orações, os mesmos sentimentos, verbis:
“Tanto impressionou-me o espírito de justiça de que impregnava seus pronunciamentos, que disse certa vez à Sua Excelência que, se porventura, um dia, fosse eu réu
em um processo, o escolheria para juiz, renunciando previamente a qualquer recurso.
Não tive motivos, continuando a acompanhar-lhe a judicatura, muito especialmente
neste colendo Tribunal, para alterar, antes para confirmar esse juízo que, de resto, é o
de todos que o têm visto atuar como magistrado.
Em Sua Excelência, nos seus julgamentos, tenho encontrado a confirmação do que
ensina RECASENS SICHES, de que a lógica jurídica não é igual ao tipo de lógica
matemática, porque é a lógica do razoável. A sentença, na sua elaboração, não obedece
necessariamente ao clássico silogismo. Porque ‘sentença’, já na sua etimologia latina,
vem do verbo ‘sentice’, o que equivale dizer experimentar uma espécie de emoção,
dir-se-ia, uma espécie de intuição emocional. Juiz, ao conhecer dos fatos, forma, antes
de mais nada, sua conclusão, pelo seu inato espírito de justiça, numa demonstração de
que o decisum, em regra, se estabelece no espírito do juiz antes dos ‘consideranda’.
Essa, também, a opinião de CALAMANDREI.
O eminente Min. THOMPSON FLORES sente, intuitivamente, onde está a Justiça.
Se algo caracteriza sua personalidade de magistrado é esse inato espírito de justiça,
1

In Revista Forense, v. 257, p. 418.
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servido por um caráter incorruptível e inamoldável, onde a bravura e o destemor não
chegam a ressaltar por sua naturalidade.
Contra os poderosos do dia, presidiu, certa feita, como Juiz, júri de imprensa. E,
contra tudo e contra todos, levou o Tribunal à unânime decisão condenatória, que lhe
valeu ameaças e insultos, que em nada alteraram sua conduta.
Por suas qualidades é que, sem bairrismo, nós, rio-grandenses do Sul, nos orgulhamos do Min. THOMPSON FLORES.”2

Com efeito, após 44 anos dedicados exclusivamente à magistratura,
atingira o cume de sua vitoriosa carreira, repetindo, no plano nacional,
a consagração que obtivera em seu estado natal, o Rio Grande do Sul.
Quanto mais se examina a vida de Carlos Thompson Flores, mais se
revela a sua vocação para a função de juiz.
Por certo, herdou-a de seu avô, o também Desembargador Carlos
Thompson Flores, fundador e primeiro Diretor da Faculdade de Direito
de Porto Alegre, Presidente da Província no Império, parlamentar, constituinte em 1891 e membro do Tribunal de Justiça tão logo proclamada
a República.
Aos 26 de janeiro de 1911, há cem anos, nasceu Carlos Thompson
Flores na cidade de Montenegro, no Estado do Rio Grande do Sul.
Filho do político e advogado Luiz Carlos Reis Flores e de Dona
Francisca Abbott Borges Fortes Flores, foram os seus avós paternos
o Desembargador Carlos Thompson Flores e Dona Luíza Elvira Reis
Flores, filha do Barão de Camaquã, um dos comandantes militares da
Guerra do Paraguai; pelo lado materno, o Dr. João Pereira da Silva
Borges Fortes, político e magistrado no Império, e Dona Ofélia Abbott
Borges Fortes, irmã do ex-Ministro da República e ex-governador Dr.
Fernando Abbott.
O Ministro Carlos Thompson Flores é descendente de algumas das
mais ilustres e antigas famílias do Brasil, que forneceram ao nosso país
políticos do mais alto relevo, como o Marechal Hermes Rodrigues da
Fonseca, Presidente da República, diplomatas, como o embaixador Carlos
Martins Thompson Flores, e médicos, como o Conselheiro do Império
Dr. Jonathas Abbott, considerado por muitos o maior luminar da ciência
médica brasileira no século XIX.
2

In Revista Forense, v. 257, p. 419.
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Destacam-se, ainda, o Coronel Tomás Thompson Flores, heroi da
Guerra de Canudos, cujos feitos são relatados por Euclides da Cunha
na obra clássica “Os Sertões”; e o Ministro Francisco Thompson Flores,
Ministro do Tribunal de Contas da União que, em 1937, como relator
das contas do Presidente Getúlio Vargas, levou a Corte de Contas a
manifestar-se pela rejeição das contas do Presidente da República, em
decisão sem precedentes na história daquele Tribunal.
É descendente direto do bandeirante Raposo Tavares, um dos fundadores do Brasil, e de Dionísio Rodrigues Mendes, um dos primeiros povoadores do Rio Grande do Sul, cuja fazenda, em meados do século XVIII,
situava-se em terras onde hoje se localiza o Município de Porto Alegre.
Uma das fazendas de seu bisavô, o Dr. João Pereira da Silva Borges
Fortes, notável político do segundo reinado, hospedou o Imperador D.
Pedro II e toda a sua comitiva, no ano de 1865, em São Gabriel, quando
de sua visita à Província de São Pedro.
Corre em suas veias o nobre sangue da família Leme, de São Paulo,
que deu ao Brasil homens como o Cardeal D. Sebastião Leme, que desempenhou papel decisivo para o favorável desfecho da Revolução de
1930, ao convencer o Presidente deposto Washington Luís Pereira de
Sousa a partir para o exílio.
São, ainda, seus primos o Almirante Diogo Borges Fortes, Ministro
e Presidente do Superior Tribunal Militar, o General Carlos Flores de
Paiva Chaves, o primeiro militar brasileiro a comandar tropas da ONU –
comandou a Faixa de Gaza nos anos cinquenta –, o Almirante Joaquim
Flores do Rêgo Monteiro, formado em Engenharia Naval na Inglaterra e
um dos pioneiros no país nessa importante modalidade de engenharia, e o
Embaixador Francisco Thompson Flores, um dos responsáveis pela criação e pela instalação do Mercosul, quando embaixador em Buenos Aires.
Essas, em apertada síntese, são as origens familiares de Carlos
Thompson Flores.
O homem, disse-o Antonio Joaquim Ribas, em sua biografia de Campos Salles, “é um ser sucessivo, cuja alma contém, algumas vezes, as
virtudes de cem gerações”.3
3

RIBAS, Antonio J., in Campos Salles – Perfil Biográfico, Rio de Janeiro, 1896, p. 536.
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“Como nos minerais e vegetais”, prossegue o notável biógrafo, “a natureza elabora, longa e surdamente, as suas obras-primas na humanidade”.
Eis porque assinalamos que nos seus antepassados já se revelavam
as altas virtudes que, aperfeiçoadas pelo estudo e pela meditação, destinaram-no às mais elevadas posições na administração da nossa Nação.
“A l’origine d’une vocation”, recorda Roger Martín Du Gard, “il y
a presque toujours un exemple”.
No exemplo de seus ancestrais, colheu a inspiração e o estímulo que
lhe serviram de motivação na escolha de sua vocação, a magistratura,
cujo exercício consumiu toda a sua existência.
A rigor, parodiando Ruy Barbosa, dele se pode afirmar: “Juiz, sempre
Juiz, apenas Juiz”.
Fez o curso primário no Colégio Público Elementar “14 de Julho”, na
cidade de Montenegro. O ginásio, no Colégio Estadual Júlio de Castilhos,
escola modelar na época, em Porto Alegre.
Concluído o curso secundário, matricula-se na tradicional Faculdade
de Direito de Porto Alegre, fundada por seu avô, o Desembargador Carlos
Thompson Flores, em 1900.
Forma-se com distinção como integrante da turma de 1933, tendo
colado grau em solenidade especial realizada no gabinete do Diretor,
uma vez que já era, a esse tempo, Juiz Distrital de Herval do Sul, termo
da Comarca de Jaguarão.
Em 1938, após aprovação em concurso público, é nomeado Juiz de
Direito da Comarca de Santa Vitória do Palmar. Daí passou, mediante
remoção, para a Comarca de Rosário do Sul. Posteriormente, foi promovido, sucessivamente, para as Comarcas de Montenegro, de 2ª entrância,
e Livramento, de 3ª entrância.
Em 1951, é promovido para a Capital e, posteriormente, designado
para a Vara dos Feitos da Fazenda Pública, desaguadouro dos grandes
nomes da magistratura rio-grandense.
Em 13 de abril de 1953, é convocado para substituir o Desembargador
Homero Martins Batista, sendo, logo a seguir, em 03 de junho, promovido a Desembargador do Tribunal de Justiça, com 42 anos de idade, o
mais moço na época.
Todas as suas promoções na carreira sempre foram movidas pelo impulso nobilitante do merecimento, num claro reconhecimento das suas
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marcantes qualidades de julgador.
No Tribunal de Justiça, foi eleito para o cargo de Corregedor-Geral da
Justiça, tendo-o exercido por dois períodos consecutivos, deixando ditas
funções para compor a 4ª Câmara Cível, em março de 1960.
No Tribunal Regional Eleitoral, exerceu os cargos de Vice-Presidente
e Presidente.
A sua atividade, porém, não se restringiu à magistratura.
Realmente, durante muitos anos professou a cadeira de Processo
Civil no Curso de Formação de Magistrados mantido pela Associação
dos Juízes do Rio Grande do Sul.
Designado mediante eleição, representou o Tribunal de Justiça
no Congresso de Juristas em comemoração ao Centenário de Clóvis
Beviláqua, realizado na cidade de Fortaleza, em 1958.
Da mesma forma, representou o Tribunal de Justiça perante a III Conferência Nacional de Desembargadores, realizada em 1964, na cidade
do Rio de Janeiro, quando foi distinguido por seus pares para presidir
uma das quatro comissões – a de processo civil –, escolhendo como seu
secretário o Professor Alfredo Buzaid.
Essa comissão debateu a fundo o anteprojeto do Código de Processo
Civil, sendo que várias de suas sugestões foram incorporadas ao mencionado projeto de codificação.
É eleito Vice-Presidente do Tribunal no período de 1964-1965 e,
posteriormente, Presidente no biênio 1966-1968.
Os seus elevados méritos levaram o Tribunal, por unanimidade, a
quebrar o critério da antiguidade e elegê-lo Presidente da Corte antes
de chegar a sua vez pelo rodízio tradicional, pois reconheceram os seus
integrantes que o Desembargador Thompson Flores era, na oportunidade, a pessoa certa para promover as reformas que o Judiciário gaúcho
necessitava.
Com efeito, na chefia do Poder Judiciário Estadual, empenhou-se
decididamente na superação dos entraves que havia décadas emperravam o judiciário gaúcho, com as seguintes medidas: criou a Revista de
Jurisprudência do Tribunal; instituiu os boletins de jurisprudência da
Corte, distribuídos quinzenalmente aos desembargadores, providência
essa que, posteriormente, como Presidente do Supremo Tribunal Federal,
difundiu na Suprema Corte e em todos os Tribunais do país; promoveu
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a elaboração de um novo Código de Organização Judiciária; encaminhou sugestões à reforma da Constituição Estadual, em atendimento
à adaptação à Constituição Federal de 1967; dinamizou e concluiu as
obras do Palácio da Justiça, paralisadas havia mais de dez anos; garantiu a ampliação dos quadros de pessoal da Secretaria do Tribunal, por
meio da Lei nº 5.668/67; criou a assessoria de imprensa do Tribunal,
iniciativa pioneira para divulgar à sociedade as atividades do Judiciário,
tornando-o mais conhecido da população; procurou as faculdades de
direito, dialogando diretamente com os estudantes para sensibilizá-los
no ingresso à magistratura.
Prestes a cumprir o seu mandato, é nomeado pelo Presidente Costa e
Silva ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga do Ministro Prado
Kelly, por decreto de 16 de fevereiro de 1968.
A sua posse deu-se em 14 de março, nela comparecendo o que havia
de mais representativo da cultura jurídica e do cenário político do Rio
Grande do Sul, fruto da fama do juiz excepcional que, em seu estado
de origem, conquistara o respeito e a admiração de seus coestaduanos,
em face das suas qualidades de inteligência, independência, cultura,
honradez e trabalho.
No Supremo Tribunal Federal, permaneceu cerca de treze anos, ratificando o alto conceito de que viera precedido.
Seria dar incontável extensão ao presente texto se, porventura, se
quisesse examinar em pormenores o brilho da judicatura do Ministro
Thompson Flores na Suprema Corte.
Os seus votos, em geral, não eram muito extensos, mas profundos,
valendo-se da melhor doutrina, desvendando o âmago da causa numa
síntese admirável de exatidão e brilho.
Em 07 de agosto de 1980, julgando o RE nº 88.407-RJ (Pleno), versando a responsabilidade civil do transportador na hipótese de assalto ao
passageiro, proferiu voto que bem retrata sua técnica de julgar, verbis:
“O SR. MINISTRO CARLOS THOMPSON FLORES (RELATOR): – Conheço
do recurso e lhe dou provimento para restabelecer a sentença de fls. 65-66, excluindo,
porém, a indenização pelo dano moral, e, no pertinente aos honorários de advogado,
reduzi-los a 15%, nos termos do art. 11 da Lei 1.050/60.
2. Decidindo como decidiu o acórdão recorrido que à transportadora não cabia
responsabilidade, porque ocorrera ‘fator impediente do cumprimento do dever de inR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.23-116, 2011
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columidade do passageiro acrescido de sua culpa’ em face dos fatos que se oferecem
certos, penso que o decisório não só denegou vigência ao art. 17, e seus incisos 1º e
2º, do Dec. Legislativo 2.681/912, como dissentiu do enunciado na S. 187 e julgado,
desta Corte, proferido no RE nº 73.294, 2ª Turma, de 03.12.73 (R.T.J. 70/720/1), cuja
ementa dispõe:
‘Responsabilidade civil. Transporte urbano de passageiros. Não elide a responsabilidade do transportador, por não ser estranho à exploração da atividade, o fato de
terceiro, motorista de outro veículo, após discussão provocada pelo condutor do coletivo
sobre questiúnculas de trânsito, disparar sua arma contra este e atingir o passageiro.
Dissídio com as Súmulas 187 e 341.
Recurso extraordinário conhecido e provido.’
Justifica-se, dessarte, o conhecimento do recurso.
E cabe provê-lo.
Os fatos se oferecem certos, como reconheceram as partes e os julgados de primeiro
e segundo graus.
Apenas no pertinente à sua qualificação é que dissentiram.
E, fazendo como fez o aresto impugnado, não só deixou de aplicar a regra adequada
na sua conceituação própria (art 17, e seus incisos 1º e 2º) como discrepou do correto
conceito jurídico que atribuíram os padrões aludidos.
Por isso, o restabelecimento parcial da sentença do nobre Juiz Antonio de Oliveira
Tavares Paes que, em precisa síntese, fez incensurável adequação dos fatos à lei, ao
afirmar, fls. 65v-66:
‘Nenhum valor me parece ter a alegação constante da contestação, no que diz
respeito à existência de força maior ou de caso fortuito a descaracterizar a obrigação
indenizatória. Está provado que a existência de assaltos coletivos, na região em que a
firma ré explora sua atividade lucrativa, alcança índices alarmantes e os autos dão bem
uma notícia disso (fls. 18), além de se tratar de fato público e notório, que independe
de prova. Ora, sendo um fato que já se integrou na diuturnidade da vida de quem habita aquela região, a ocorrência desses assaltos não pode ser considerada como fato
imprevisível a caracterizar a fortuidade de sua verificação. Parece-me irrespondível
a douta argumentação neste sentido expendida pelas autoras, na réplica de fls. 51-60,
que se constitui em verdadeira aula sobre responsabilidade civil.
Acresce notar que a ré alegou que o próprio marido e o pai das autoras foi o único
responsável pelo evento, pois foi ele quem deu início ao tiroteio e, assim, teria dado
início a um outro processo causal, que estaria a descaracterizar a responsabilidade
decorrente da garantia de incolumidade devida aos passageiros pela transportadora.
Tal argumento, se bem que impressionante à primeira vista, não resiste a um exame
mais profundo, pois quando da interferência da vítima, já se caracterizara o inadimplemento à garantia de incolumidade, pois não apenas um passageiro, mas todos se
achavam submetidos à mira das armas dos meliantes, pelo que evidenciada a falta de
precaução da ré em evitar o ocorrido.
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Não é resultado lesivo que caracteriza o inadimplemento da obrigação da transportadora de assegurar ao passageiro sua incolumidade física, mas sim a simples criação
in concreto da possibilidade de sua verificação. No caso, o resultado apenas determina
a incidência de uma obrigação secundária, que diz com a reparação dos danos sofridos.
Se o passageiro for submetido a um risco concreto de lesão e esta não vier a se
concretizar, não há como se negar o inadimplemento da obrigação de garantia de incolumidade, no entanto, não há que se falar em indenização, pois esta decorre do dano,
e o mesmo não se verificou.
No caso dos autos, o inadimplemento da obrigação de garantia de incolumidade se
verificou com a ocorrência do assalto, e as lesões sofridas pela vítima, que vieram a
ocasionar sua morte, nada mais são do que um desdobramento desse fato inicialmente
imputável à ré. Não importa que os demais passageiros não tenham sofrido danos, pois o
que caracteriza a obrigação é a conjugação do inadimplemento com a verificação da lesão, e, desde que verificada tal conjugação, é inarredável a responsabilidade indenitária.’
4. Nem poderia a demanda ter outro desfecho.
O documento a que se refere a sentença, certidão expedida pela Delegacia de
Polícia de São João de Meriti, fls. 18-19, de criminalidade inferior à de Caxias, onde
ocorreram os fatos, bem como de Nova Iguaçu, revelou que no ano de 1974, só na
referida Delegacia, foram registrados 228 assaltos a coletivos, o que representa uma
média de quase um por dia.
Dita média seria maior na cidade onde se verificou.
Em verdade, é fato, mais que notório, tais ocorrências na Baixada Fluminense,
como bem acentuara o magistrado.
Apreciando acontecimento que se repete no trânsito, o qual pela conduta de terceiro originou dano a passageiro de ônibus, acentuou o eminente Ministro Xavier de
Albuquerque, relator do padrão referido:
‘Tomados os fatos na versão do próprio acórdão, não vejo como lhe endossar a
conclusão. Discussões desse gênero chegam a ser rotina no trânsito do Rio de Janeiro,
felizmente não tendo desfechos como o que essa teve. Mas tais desfechos também não
chegam, por desgraça, a ser raros. A imprensa se ocupa frequentemente com episódios
análogos, que sociólogos, psicólogos e médicos procuram interpretar em estudos sérios
e conhecidos.
O fato do terceiro, que deu causa aos danos sofridos pelo recorrente, não pode
considerar-se estranho à exploração do transporte urbano de pessoas numa cidade
como o Rio de Janeiro, a ponto de equiparar-se ao caso fortuito ou à força maior. Principalmente quando, como reconhece o Tribunal a quo, deu-lhe ensejo, não importa que
sem proporção, a discussão, provocada pelo preposto da transportadora.’ (RTJ 70/721)
Em tais condições, não ocorrem, a meu ver, quaisquer dos pressupostos capazes
de afastar a responsabilidade do recorrido, ou seja, fato de terceiro ou culpa exclusiva
da vítima.
Com efeito.
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.23-116, 2011
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No campo da responsabilidade civil nos transportes coletivos de passageiros, a
Jurisprudência do STF tem sido sempre sensível à realidade, como também ocorre em
países outros, especialmente França e Itália.
Em princípio, e desde 1920, passou a aplicar o vetusto Dec. Legislativo nº 2.681/912
ao transporte através dos bondes.
Após, ampliou-se aos ônibus, e chegou até os lotações, como o admitiu a Eg. 3ª
Turma ao julgar o RE nº 59.966, em 11.04.69 (TRJ 55/429).
Intercorrentemente, quebrando a rigidez do Código Civil, art. 1.523, admitiu a
presunção de responsabilidade do preponente.
O caso, assim, deve ser considerado ante a dolorosa realidade do que sucede e se
agrava, como é notório, nas grandes capitais e aqui nas cidades que integram a chamada
‘Baixada Fluminense’, onde ocorreu o evento.
Atento às circunstâncias que o rodearam, não há como falar em ‘fator impediente
no cumprimento do dever’ capaz de elidir a responsabilidade pelo fato, de parte do
transportador, como aceitou o acórdão.
É que, por disposição expressa da lei, art. 17, segunda parte, sua culpa é ‘sempre
presumida’, ressalvadas as duas hipóteses de seus incisos 1º e 2º, fortuito ou força
maior, e, bem assim, culpa exclusiva da vítima.
Precisou o Código Civil, no seu art. 1.058, a conceituação dos dois primeiros.
In casu, cuida-se do segundo, o fato de terceiro, o qual, em verdade, não seria excludente de sua responsabilidade, apenas daria direito de regresso contra o causador
do dano, nos termos do art. 19 da citada lei especial, com o sentido que se lhe atribuiu
a Súmula 187, ou seja, compreensivamente, como já acentuava Aguiar Dias, fundado
no ensinamento dos Tribunais (Da Responsabilidade Civil, v. 1, 1979, p. 231).
É mister, porém, como acentua:
‘Assim, qualquer que seja o fato de terceiro, desde que não seja estranho à exploração, isto é, desde que represente risco envolvido na cláusula de incolumidade, a
responsabilidade do transportador é iniludível, criando, entretanto, o direito de regresso
em favor do transportador sem culpa no desastre.’
É essa, ademais, a lição dos doutrinadores.
Sucede, porém, que, na espécie em exame, de fortuito, não se trata de que o fato
não seja estranho à atividade da empresa que se dispõe a explorar o transporte de passageiros, na área já referida e cujos riscos, contra ela mesma, em sua arrecadação, e
notadamente na incolumidade de seus passageiros, eram previsíveis, e assim, quando
não de todo evitáveis, pelo menos reduzíveis ou atenuados.
Todavia, apesar de tudo, não comprovou, como lhe impendia, qualquer providência
pertinente que tenha tomado, seja para si mesma, diretamente, seja perante as autoridades policiais para as providências que lhe coubessem tomar.
E tanto era de seu conhecimento o risco dos assaltos, de resto, de manifesta notoriedade, que atribuiu a guardas seus a segurança de seus escritórios e locais de arrecadação
da ‘féria’, como esclareceu a prova.
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As medidas de segurança são, de resto, quase que habituais, como ocorre com os veículos
que transportam valores, acompanhados de pessoal especializado e fortemente armado.
Nem se alegue que, com a concessão para exploração do transporte e pagamento
dos tributos, estaria isenta das medidas de segurança.
Não nas condições conhecidas e, apesar delas, expor-se aos azares em comentário.
Demais, a disciplina interna, conexa com a segurança e o bem-estar dos passageiros,
eram de sua integral responsabilidade, apenas sujeita à limitada fiscalização do Poder
Público. A presença de guardas seus pelo menos à noite era providência que se impunha,
ao menos para prevenir ou reduzir os riscos. Ainda aqui, omitiu-se.
Evidencia-se, assim, a ausência absoluta de quaisquer das causas elisivas da
responsabilidade, força maior ou fortuito, no último se inserindo, como acontece, na
legislação de outros países, o ato de terceiro.
Pouco importa que seja ele até criminoso, como reconheceu a E. Primeira Turma
ao julgar o RE 80.416, em 04.10.77 (RTJ 86/837), quando a passageira vitimada foi
passível da ação de terceiro, um ladrão, ao arrebatar-lhe uma corrente de valor.
De outra parte, bem analisou a sentença a conduta da vítima, a qual, posto que,
também culposa, o que se admite, apenas, para argumentar, sem consentir, não seria
exclusiva como o requer o inciso 2º do citado art. 17, sem o alcance, pois, para elidir
a responsabilidade por sua morte, segundo orientação desta Corte.
Por fim, quero referir-me à Jurisprudência dos Tribunais estrangeiros. Da busca
procedida, pouco se obteve.
René Rodière, professor de Direito de Transportes da Faculdade de Direito de Paris, em seu Droit des transportes terrestres et aériens, 1973, 9.358/9, indica julgados
alusivos a transporte coletivo nos quais seus passageiros teriam sofrido danos por atos
de sabotagem.
Das decisões tomadas, extraiu ele, entre outras, estas afirmações: ‘... èlle (SNCF)
est responsable d’un attentat commis sans qu’elle ait pu prouver que ses agentes n’y
ont pas participé’.
Por último, cabe considerar a indenização pelo dano moral.
Deu-a a sentença sem maior fundamentação. Todavia, a Jurisprudência do STF,
em caso como o dos autos, não o tem consagrado (ERE 53.404, Relator Min. Adalício
Nogueira, in RTJ 42/378; RE 71.465, Rel. Min. Eloy da Rocha, in RTJ 65/400; RE
59.358, Rel. Min. Victor Nunes, in RTJ 47/276; e RE 84.718, do qual fui relator, in
RTJ 86/560).
E, quanto aos honorários, porque goza o autor do benefício da assistência judiciária,
fixei-os de acordo com a respectiva lei especial.
No mais, reporto-me aos fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da
República e da sentença restabelecida.
É como voto.”4
4

In RTJ, v. 96-1205-9.
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Da mesma forma, questão singular foi enfrentada pelo Presidente
Thompson Flores ao deferir medida cautelar no Pedido de Avocação nº
1/SC, julgado pelo Plenário em 14 de dezembro de 1978.
O seu voto é do seguinte teor, verbis:
“Em 11 do próximo passado, quando o Tribunal se encontrava em férias, requereu
o Dr. Procurador-Geral da República a concessão de medida cautelar em pedido de
avocação, fundada no art. 119, I, letras o e p, da Constituição, na redação que lhes
atribuiu a Emenda nº 7/77.
Fê-lo através do petitório de fls. 2-12, cuja leitura sou levado a fazer para integral
compreensão da controvérsia (ler).
Veio ela instruída com farta documentação, constante de manifestação dos Srs.
Ministros dos Transportes e das Relações Exteriores, fls. 13-14 e 172, acompanhada
aquela de vasta correspondência recebida da SUNAMAN e do SYNDARMA, além de
recortes de vários periódicos nacionais e um do exterior, alusivos ao assunto.
Outrossim, vieram com a pretensão documentos extraídos dos autos da ação, especialmente na fase de cognição, sentença, acórdãos do Tribunal Federal de Recursos e do
Supremo Tribunal Federal; e na de execução, o laudo pericial, a sentença de liquidação,
a apelação interposta e os autos de penhora de dinheiro (depósitos) e de imóveis, na
cidade do Rio de Janeiro.
Os efeitos da execução provisória, em face da apelação interposta, sem exigência de
caução, ficaram assim resumidos pela SUNAMAN e endossados pelo Senhor Ministro
dos Transportes, ao consignar, verbis, fls. 15-7:
‘Tal procedimento, a nosso ver, caso não venha a ser sustado de imediato, terá
efeitos desastrosos para a política econômica do Governo e especialmente para a de
marinha mercante, afetando vários setores da atividade, pelos motivos que seguem:
1) o nosso intercâmbio comercial com o exterior será fatalmente afetado, uma
vez que empresas de navegação nacionais e estrangeiras cancelarão suas escalas nos
portos envolvidos;
2) haverá redução da receita dos portos os quais essas empresas deixarem de frequentar;
3) acarretará falta de cumprimento, pela bandeira brasileira, de seus compromissos
internacionais de transportes decorrentes de acordos bilaterais e, também, nos acordos
de rateio de fretes, no caso de diminuírem a sua participação no transporte marítimo,
o que, certamente, acontecerá;
4) os programas de exportação do Governo serão seriamente prejudicados, principalmente o daquelas mercadorias para as quais já tenham sido equacionados seus
programas de transporte marítimo;
5) as importações de materiais e equipamentos indispensáveis ao desenvolvimento
do País também serão prejudicadas;
6) com o enfraquecimento da política de marinha mercante, teremos reduzida a
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receita de divisas produzida pelos fretes por ela gerados;
Por outro lado, já temos notícia de que grande número de embarcações do Norte
da Europa já manifestaram sua intenção de não embarcarem suas cargas nos navios da
Empresa de Navegação Aliança S/A, receosos de que os navios da mesma venham a
ser objeto de arresto, ficando paralisados nos portos e causando-lhes vultosos prejuízos.
Assim, estando a este Órgão afeta a execução da política da marinha mercante,
vimos, além de encaminhar a exposição e os documentos anexos, oriundos do SYNDARMA, manifestar a nossa preocupação pela gravidade da situação criada, que
poderá estender-se a todos os portos do País, e cujas consequências são imprevisíveis,
principalmente para o setor de transporte marítimo.’
Do mediato exame da documentação, convenci-me da ocorrência, em princípio, dos
pressupostos que justificam a avocatória, e, ainda, que, para sua real eficácia, impedia
a concessão da medida cautelar, visando sustar, de pronto, os efeitos produzidos pela
sentença em fase concreta de execução.
Quanto ao procedimento, coincide ele com a conceituação que lhe atribuiu esta
Corte no Diagnóstico da Reforma do Poder Judiciário (Reforma do Poder Judiciário:
Diagnóstico, p. 37-8, nos 41-2).
Seus pressupostos foram transplantados para a Constituição, através da Emenda nº
7/77, na redação do art. 119, I, o.
É certo que o Supremo Tribunal Federal ainda não disciplinou seu processamento.
O projeto da respectiva Emenda Regimental, elaborado pela Comissão, está em
fase de estudo perante o Plenário.
A meu ver, tal omissão não obsta a aplicação imediata da norma constitucional
vigente, adotado o processo similar da Representação, ao qual se referem os arts. 174
e seguintes do Regimento Interno, no que couber. Permito-me aqui pequena digressão.
Ao advir a primeira lei que disciplinou o processo de declaração de inconstitucionalidade em tese, prevista pela Constituição de 1946, e que, ao que me parece, 2.175,
expedida ao tempo do governo Café Filho, adotou em seu procedimento as normas
que regulavam o mandado de segurança.
E por duas vezes pelo menos esta Corte concedeu em tais feitos medidas cautelares, invocando para fazê-lo as disposições da citada Lei nº 1.533/51. Refiro-me às
Representações nos 466 e 467, das quais foram respectivamente Relatores os eminentes
Ministros Ari Franco e Victor Nunes (DJ de 16.11.61, Ap. 209, p. 621 e seguinte; e
RTJ 23, p. 1 e seguintes). Para o caso, a questão se faz mais singela, pois o art. 175 do
Regimento Interno alude à medida reportando-se ao art. 22, IV.
E assim decidiu este Plenário ao apreciar a Representação nº 933, da qual fui Relator (RTJ 76/342).
As dúvidas então suscitadas desapareceram ante a Emenda Constitucional nº 7/77,
como passou a dispor o art. 119, I, letras o e p.
Certo que a decisão caberia ao Plenário.
Estando, porém, em férias a Corte, dita atribuição ficou a cargo do Presidente, como
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dispõe o art. 14, VIII, do citado Regimento, sujeitando sua decisão ao referendum do
Plenário. E isso porque a medida, caso não estivesse em férias o Plenário, caberia ao
Relator, em face da urgência, mas ad referendum do Órgão.
No que pertine ao merecimento, a documentação convence, seja justificando a
avocação, seja a medida cautelar, demonstrando decorrer do decisório impugnado, já
em fase de concreta execução, imediato perigo de grave lesão à segurança e, especialmente, às finanças públicas.
Ademais, complexa execução processa-se por simples arbitramento, cujo laudo severamente atacado pelas partes estima os prejuízos na elevada cifra de Cr$ 59.919.150,05.
E, posto provisória a execução, em face da apelação interposta, teve ela curso, sem
qualquer caução, contrariando o disposto no art. 585, I, do Código de Processo Civil.
Por último, é de anotar-se que já se encontra em tramitação perante esta Corte ação
visando rescindir o acórdão proferido na fase final de cognição da causa. Refiro-me à
A.R. nº 1.040, a qual tem como Relator o eminente Ministro Soarez Muñoz.
Por fim, a concessão de liminar cingiu-se a sustar o prosseguimento da execução.
E o despacho por mim prolatado é o seguinte, fls. 216 (verso):
‘A. Conheço do pedido, como incidente do procedimento a que se refere o art. 119, I,
o, da Constituição, na redação da Emenda nº 7/77. E defiro, ad referendum do Plenário,
a medida cautelar postulada pelo Dr. Procurador-Geral da República, suspendendo os
efeitos da sentença de liquidação, proferida nos autos da Ação de Indenização a que
se refere a presente petição a fl. 11.
E assim o faço, nos termos do Regimento Interno, reconhecendo decorrer do decisório impugnado imediato perigo de grave lesão à segurança e, especialmente, às
finanças públicas.
E assim o concluo do exame dos documentos que instruem o pedido, notadamente
da judiciosa fundamentação aduzida pelo ‘SYNDARMA’ ao Ministro dos Transportes
e por ele acolhida; e, bem assim, das considerações aduzidas pelo Ministro das Relações Exteriores, ao considerar, como aquele, o elenco de consequências emergentes do
veredicto impugnado, em face de sua ruinosa execução, afetando as próprias relações
internacionais do Brasil e o seu comércio marítimo com Nações irmãs.
A tudo se ajuntem os comentários desfavoráveis de vários periódicos nacionais e,
ainda, do Lloyd’s List, de Londres, edição de 29.12.77, como se verifica da documentação anexa.
Expeça-se, imediatamente, via ‘telex’, nos termos da minuta anexa, devidamente
por mim autenticada, comunicação ao Dr. Juiz Federal, Secção Judiciária do Estado
de Santa Catarina, com jurisdição no feito originário, para que faça cumprir esta
determinação, acusando o recebimento da comunicação e dando pronta ciência das
providências tomadas. Outrossim, expeça-se ao Magistrado ofício, acompanhado da
cópia desta e respectivo despacho para que, em quinze dias, preste as informações que
entender de direito.’
Esclareço que sua determinação foi cumprida, segundo comunicação de fls., e que a
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esta altura as informações solicitadas já se encontram nos autos. Trago agora, na forma
regimental, art. 14, VIII, ao referendum do Egrégio Tribunal, o despacho em questão,
antes de fazer sua distribuição.
Pareceu-me que essa seria a ordem lógica, pois, responsável pela decisão, poderia,
creio, proporcionar melhores esclarecimentos de meu livre convencimento ao prolatá-la.
Acentuo, por último, que no processamento procurei orientar-me pelo Projeto da
Emenda Regimental referente ao pedido de avocação, na parte já aprovada.
É o relatório, o qual se tornou um tanto extenso pela originalidade do tema’ (fls.
564 a 570, 2º volume).”5

De outra feita, o Recurso Extraordinário Eleitoral nº 90.332-SP, julgado pelo plenário, em que figurava como parte o então candidato ao Senado
Fernando Henrique Cardoso, posteriormente Presidente da República,
enfrentou relevantíssima questão constitucional e de direito eleitoral, na
época, acerca do prazo da sanção prevista no Ato Institucional nº 5/68
e da sua respectiva projeção na inelegibilidade, interpretando o art. 154
da CF de 1967, na redação da EC nº 1/69.
O Ministro Thompson Flores, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
profere voto – amostra de como julgava – nestes termos, verbis:
“O Sr. Ministro Thompson Flores (Presidente): – A natureza do recurso leva-me a
votar. É o que passo a fazer.
Adianto, desde já, que estou de pleno acordo com o eminente Relator.
Penso que S. Exa. examinou a controvérsia com precisão lógica e deu-lhe solução
juridicamente fundada, em brilhante argumentação, ornada, por vezes, com lances de
elegância estilística.
Convinha mesmo apreciar as duas correntes que formaram a maioria do TSE,
originando o decisório.
Aquela que o situou nas lindes da LC nº 5/70, cuja interpretação bastou para dirimir
ali o litígio, por certo, tornou quase inviável o recurso extraordinário, circunscrito,
quando se trata de julgado daquela Corte Eleitoral, em contrariedade à Constituição.
E, a toda evidência, sua afronta em si não importa na prática de igual pecado contra
a Carta Maior, a menos que, no particular, seja ela um decalque desta. O desrespeito,
pois, não seria, em tal hipótese, à Lei Complementar, mas à própria Constituição.
Mas isso não ocorreu, como bem demonstraram o despacho presidencial e o eminente Relator.
Procura o douto recorrente invocar em seu prol precedente em Representação de
Goiás, quando se teria enfocado a LC nº 10/74.
O símile não oferece, data venia, o devido préstimo, dado que, em face de seus
5
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termos, o que o Tribunal reconheceu, então, é que a própria criação do município goiano
afrontava o art. 14 da Constituição.
A relevância da questão, porém, se apresentou no pertinente a outra corrente que se
formou na Corte Eleitoral e que somou a maioria, calcada nos votos dos eminentes Ministros Leitão de Abreu e, especialmente, seu Presidente, o já saudoso Rodrigues Alckmin.
Considerou ela, diversamente da outra, o prazo de inelegibilidade, estimando-o em
dois anos, fundada no art. 154 da própria Constituição, e por isso já então decorrido.
Penso que, assim procedendo, de forma alguma afrontou o decisório os arts. 6º e
151, ambos da Carta Maior, como se sustenta.
Realmente. O que fez a maioria vencedora ao estimar o prazo? Penso que supriu
exigência da lei, buscando, em fonte própria, sua inspiração, o art. 154 do Estatuto
Máximo.
Aplicou, como lembraram o Ministro Cunha Peixoto, o art. 4º da LICC, e o Ministro
Xavier de Albuquerque, o art. 126 do CPC.
E assim o faz o julgador vezes muitas, realizando um dos mais nobres e importantes
de seus deveres, suprir as lacunas da lei, revelando-a, dando-lhe o seu legítimo sentido
e real alcance.
Faz instantes, em sua sustentação oral, invocava da tribuna o advogado do recorrido
o RE nº 71.293, do qual foi relator o eminente Ministro Amaral Santos.
Ali, como aqui, discutia-se matéria de inelegibilidade. Fora eu o relator do acórdão,
proferido pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, chamado a substituir o eminente e
saudoso Ministro Barros Monteiro, impedido.
O TRE de São Paulo admitira que o prazo máximo da suspensão dos direitos políticos admitido nos Atos Institucionais era 10 anos.
A lei não o dissera, mas o Tribunal local, revelando-a, reconheceu.
O TSE não conheceu do recurso, como que endossando a tese.
Na discussão nesta Corte, que não se estatuíra inelegibilidade perpétua, como
admitiam que o aresto o fizesse os eminentes Ministros Bilac Pinto e Adauto Cardoso.
O que admitiu o STF, então, é que ela findaria aos 10 anos.
Vê-se assim que ali se fixou um limite máximo.
Aqui o TSE admitiu o mínimo para o caso. E friso, para o caso, porque não proferiu ele decisão normativa, o que estaria ao seu alcance, porque, para que ocorresse a
normatividade, outros pressupostos se fariam mister, como é elementar.
Antes, limitou-se a apreciar a relação discutida. Ateve-se a ela. E, como reconheceu
omissa a lei, aplicou norma legal para supri-la.
Mais, inspirou-se, para solver a controvérsia, em norma política do próprio Estatuto
Político, a Constituição, no seu art. 154, o qual, a par do prazo máximo, 10 anos, fixou
também o mínimo, 2.
E, sem ares de arbítrio, mas em cotejo com a hipótese que julgava, ateve-se ao
prazo ínfimo.
Legislou a respeito, afetando o princípio insculpido no art. 6º ou naquele previsto
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no art. 151, ambos da citada Carta, como sustenta o recorrente?
Seguramente, respondo pela negativa.
Ao contrário, operou laboriosa construção jurídica, suprindo, com material próprio,
omissão legislativa para bem e politicamente solver controvérsia desse gênero.
Manifesto é que não poderia a irresignação contra tal procedimento merecer do STF
sua acolhida, máxime ante o disposto no art. 139 da Constituição.
A regra que nele se contém é a irrecorribilidade das decisões do TSE. A exceção
está nas duas ressalvas que introduz: HC denegado e decisão que contrarie a própria
Constituição. Há ligeira similitude entre o citado art. 139 e o art. 143, posto que, a meu
ver, aquele seja mais restrito, mais preciso e incisivo.
Tudo está a mostrar que somente quando o acórdão do TSE contrarie a Constituição
cabe o extraordinário, afora as hipóteses dos Habeas Corpus denegados.
E não seria possível admitir que inocorresse na grave falta o decisório impugnado
que, antes de contrariá-la, relevou-a, buscou, em seus próprios princípios, meios para
suprir lacuna de norma política.
Mantendo, exerce o STF seu alto papel político, interpretando a Constituição.
Em conclusão, com a vênia do voto do eminente Ministro Cordeiro Guerra, não
conheço, também, do recurso.
É o meu voto.”6

Longo seria, nesse momento, arrolar e comentar os votos e intervenções mais importantes proferidos pelo Ministro Thompson Flores, reveladores de sua vivência, sua cultura e sua prudência, marcas registradas
de um grande juiz.
Já foi dito, e não constitui originalidade, que a jurisprudência não é
mais do que a luta do bom senso contra a cegueira dos princípios absolutos.
Os exageros são perniciosos.
O bom magistrado não se define em fórmula matemática, razão pela
qual o ato de julgar constitui, acima de tudo, uma arte.
Nesse sentido, a velha mas sempre nova lição do Juiz Ransson, verbis:
“Si la connaissance du droit est une science, il est permis d’affirmer sans présomption que la manière de l’appliquer constitue veritablement un art.”7

Cabe ao juiz ir dizendo, em face dos fluxos e refluxos da vida em
sociedade, onde acabam os direitos e começam os abusos, até que ponto
o expandir-se de cada atividade não se converte em obstáculo ao con6
7

In RTJ, v. 91/338-340.
In RANSSON, G. Essai sur L’Art de Juger. 2. ed. Paris: A. Pedone Éditeur, 1912. p. 21.
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ceito das demais atividades, assinalando as dissonâncias e os exageros,
corrigindo, notificando, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e
as leis do país.
Em meio século de judicatura, não houve campo da Ciência Jurídica,
seja no Direito Público, seja no Direito Privado, que não a perlustrasse
o Ministro Thompson Flores, com o devotamento, a competência e a
proficiência que todos lhe reconhecem, fruto direto de sua reconhecida
arte de julgar.
Por outro lado, convencido do papel saliente que representa nos meios
de expressão do pensamento o emprego conveniente dos vocábulos, os
seus pronunciamentos e votos primavam pela excelência da redação.
Seguia, no ponto, o conselho de Cícero, “utimur verbis (...) iis quae
propria sunt”8 e “non erit utendum verbis iis quibus iam consuetudo
nostra non utitur”9 e, ainda, “moneo ut caveatis, ne exilis, ne inculta
sit vestra oratio, ne vulgaris, ne obsoleta”.10
Favorecia-o o conhecimento de línguas, inclusive o latim, que lhe
permitia o acesso direto à literatura especializada dos países mais adiantados, ensejando-lhe ao longo de sua vida a formação de uma qualificada
e respeitável biblioteca.
Nesse ponto, importa referir a lição do notável Juiz Learned Hand
quando enfatiza a necessidade da maior ilustração por parte do magistrado, notadamente quando julga questões constitucionais.
São suas palavras, verbis:
“I venture to believe that it is as important to a judge called upon to pass on a
question of constitutional law, to have at least a bowing acquaintance with Acton and
Maitland, with Thucydides, Gibbon and Carlyle, with Homer, Dante, Shakespeare and
Milton, with Machiavelli, Montaigne and Rabelais, with Plato, Bacon, Hume and Kant,
as with the books which have been specifically written on the subject. For in such matters everything turns upon the spirit in which he approaches the questions before him.
The words he must construe are empty vessels into which he can pour nearly
anything he will. Men do not gather figs of thistles, nor supply institutions from judges
whose outlook is limited by parish or class. They must be aware that there are before

Cf. De. orat., III, 150: “usamos palavras que são próprias”.
Cf. De. orat., III, 25: “não devemos usar palavras que nosso costume não mais admite”.
10
Cf. De. orat., III, 10, 39: “aconselho-vos a tomar cuidado a fim de que vossa oração não seja nem pobre,
nem inculta, nem vulgar, nem obsoleta”.
8
9
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them more than verbal problems; more than final solutions cast in generalizations of
universal applicability. They must be aware of the changing social tensions in every
society which make it an organism; which demand new schemata of adaptation; which
will disrupt it, if rigidly confined.”11

Os que conheceram e tiveram o privilégio de conviver com Carlos
Thompson Flores são uníssonos sobre as virtudes e qualidades de sua
personalidade, o seu cavalheirismo, a cortesia no trato com os colegas
e as pessoas de modo geral.
Dele, traçou retrato fiel o saudoso Ministro Adalício Nogueira, em
suas conhecidas memórias, verbis:
“Thompson Flores é uma perfeita vocação de magistrado. Talvez que lha houvesse
transmitido o seu avô paterno e homônimo, Desembargador Carlos Thompson Flores.
Esse pendor irresistível, ele o tem patenteado no decurso da sua longa e profícua carreira.
O escrúpulo extremo com que ele costuma resguardar a sua vida profissional coloca-o
acima de quaisquer suspeitas, que lhe possam desfigurar a atitude.
Na pequenez do seu físico pulsa a vibração de uma inteligência vivaz e reside a
amplitude de uma cultura esmerada. Debalde a modéstia que o envolve busca velar
essas riquezas do seu espírito, porque estas, através da simplicidade dos seus hábitos,
transparecem aos olhos de todos.
Participando no Supremo Tribunal da 2ª Turma, a que eu em determinado período
presidi, foi-me dado ouvir os pronunciamentos que ele emitia, cinzelados em forma
translúcida e moldados na mais escorreita doutrina jurídica. A par disso, a atividade
febril com que ele se vinculava a um labor incansável possibilitava-lhe estar sempre
em dia com o serviço forense.
No convívio com os colegas, ele sempre lhes dispensou um tratamento cortez e
delicado, jamais se lhe notando, em relação a eles, um simples gesto de antipatia ou
desagrado, porque, em verdade, isso não condiria com a nobreza dos seus sentimentos.”12

Nesse sentido, também, o Ministro Soares Muñoz quando, em nome
da Corte, proferiu o discurso em homenagem ao Ministro Thompson
Flores, por ocasião de sua aposentadoria, verbis:
“O Ministro Thompson Flores exerceu todos os cargos administrativos que a alta
magistratura do País pode proporcionar. Integrou as três comissões regimentais, foi
Vice-Presidente e Presidente do Tribunal Superior Eleitoral e, por igual, Vice-Presidente
e Presidente do Supremo Tribunal Federal. No desempenho dessas funções, que impõem
11
In The Spirit of Liberty – Papers and Addresses of Learned Hand: Collected by Irving Dilliard. 3. ed. New
York: Alfred A. Knopf, 1974. p. 81.
12
NOGUEIRA, Adalício C. in Caminhos de um Magistrado (Memórias). Rio de Janeiro: José Olympio,
1978. p. 137.
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deveres complexos e difíceis e as responsabilidades mais sérias e excelsas, sempre se
houve com invulgar êxito. Recebeu todas as dignidades a que um magistrado pode
aspirar e soube realçá-las, inclusive, com a sua dignidade pessoal e funcional. Tudo
fez em prol do Poder Judiciário, para que fosse distribuída a melhor justiça, aquela
que ele idealizava:
‘Justiça que brote de Juízes independentes, sem falsos ou mal compreendidos
exageros. Justiça austera, impoluta, incorruptível, como se faz mister o seja,
e para cujos imperativos prosseguiremos indormidos e intransigentes. Justiça
humana, como merece distribuída às criaturas, feita à imagem de Deus. Justiça
que jamais se aparte dos fins sociais e das exigências do bem comum, sem cujo
conteúdo não teria nenhum sentido. Justiça que se aproxime, sem excessos ou
enganosas formas, do próprio Povo, para o qual é ditada e do qual deve estar
sempre ao alcance: simples, real, despida de tudo que a possa tornar dificultosa,
a fim de que a compreenda melhor, sinta-a com mais fervor, e possa, assim, nela
crer, para amá-la, prestigiá-la e defendê-la, se preciso for, convencido de que ela
é o seu baluarte democrático e a sua mais sólida garantia. E, sobretudo, Justiça
pontual, como a queria Rui, porque tarda não mereceria o nobre título. E como
dizia, reclamando, ‘Para que paire mais alto que a coroa dos reis e seja tão pura
como a coroa dos santos’.
Só assim nos tornaremos dignos do respeito e da confiança da Nação, ao lado dos
demais Poderes da República.’
Mas o alto conceito do Ministro Thompson Flores não deflui, unicamente, de
sua capacidade de trabalho e do seu amor à justiça, dos seus dotes de inteligência e
cultura, da seriedade, isenção e pontualidade com que exerceu a magistratura; outras
virtudes e qualidades ornam-lhe também a personalidade, singularizando-o como
ser humano admirável. Suas intervenções, no Plenário, na Turma ou em sessões de
conselho, sempre se fizeram no momento adequado, com elegância de saber discutir,
sem contundência, policiando-se para falar apenas o necessário. O cavalheirismo, a
cortesia, a suavidade de maneiras, a modéstia cativante, a tolerância, a afabilidade
tornaram-no alvo da amizade dos colegas, da estima dos advogados e do afeto filial
dos funcionários da Casa.
Em pleno vigor físico e intelectual, com o serviço que lhe fora distribuído rigorosamente em dia, foi surpreendido pela idade-limite e, em consequência, aposentado
compulsoriamente. Cumpriu-se, inexoravelmente, o preceito constitucional. O Supremo
Tribunal Federal perdeu um grande Juiz. O Ministro Thompson Flores, no entanto,
continuará presente nos fastos da Justiça Brasileira, não só como um grande Juiz, mas
como um Juiz exemplar.”13

13

In Diário da Justiça da União, edição de 27.03.1981, p. 2.531.
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Preocupado com o crescente peso das atividades do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Thompson Flores elaborou várias propostas no
sentido de evitar que o congestionamento dos trabalhos do Tribunal se
tornasse invencível.
Foi de sua iniciativa a proposta que deu origem ao § 1º do art. 119
da Constituição Federal de 1967, na redação da Emenda nº 1/69, que
atribuiu ao Supremo Tribunal Federal a competência para indicar, em
seu regimento interno, as causas a que se refere o item III, alíneas a e d,
do mencionado artigo.
Com fundamento nesse dispositivo da Constituição foi que o Supremo
Tribunal Federal instituiu, em 1975, a relevância da questão federal como
condição de admissibilidade do recurso extraordinário.
Nesse sentido, também, a seção concernente ao recurso extraordinário
do CPC de 1973 partiu de proposta por ele elaborada.
Eleito pelo Supremo Tribunal Federal, presidiu a Comissão que elaborou o célebre Diagnóstico do Poder Judiciário, composto de 94 volumes
anexos, tido até hoje como o estudo mais completo acerca dos males que
afligem a Justiça Brasileira.
Esse trabalho notável, publicado na íntegra pela Revista Forense,
v. 251, p. 7 e seguintes, subsidiou o legislador constituinte quando da
edição da Emenda Constitucional nº 7/77, que estabeleceu a Reforma
do Judiciário.
Para o devido registro da história do Poder Judiciário, convém recordar
a introdução desse importante documento, verbis:
“A honrosa visita de cortesia do Sr. Presidente da República ao Supremo
Tribunal Federal, no dia 16 de abril de 1974, revestiu-se do caráter de profícuo
encontro entre o Chefe do Poder Executivo e a mais alta hierarquia do Poder
Judiciário, para declarações concordantes dos dois Poderes, da maior relevância
para a justiça e, portanto, para a Nação. Afirmaram-se naquele diálogo: a necessidade e oportunidade de reforma do Poder Judiciário; a disposição de fazer o
Governo do Presidente ERNESTO GEISEL o que puder para o aprimoramento
dos serviços da justiça; a conveniência de prévia fixação, pelo próprio Poder Judiciário, do diagnóstico da justiça, mediante o levantamento imediato dos dados
e subsídios necessários.
Em decorrência do interesse do Governo, na reforma, o senhor Ministro ARMANDO FALCÃO entrou em entendimento com o eminente Ministro ELOY DA ROCHA,
presidente do Supremo Tribunal Federal. Ficou assentado, nessa ocasião, que, inicialR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.23-116, 2011
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mente, o Poder Judiciário procederia aos imprescindíveis estudos, em cada área de
atividade jurisdicional, na medida em que aos Tribunais parecesse recomendável
a ação reformadora.
2. Para desempenhar-se do encargo, foram solicitadas às justiças especiais e à justiça
comum estatísticas, informações e sugestões, bem como a contribuição de universidades,
de associações de classe, de magistrados, advogados e outros juristas.
Os dados e as opiniões obtidos constam de noventa e quatro volumes anexos. Foram
apresentados relatórios parciais, relativos à Justiça Federal, à Justiça Militar, à Justiça
do Trabalho, à Justiça Eleitoral, às Justiças dos Estados e à Justiça do Distrito Federal,
nos quais se encontram, a par de algumas observações de ordem geral, problemas
específicos das respectivas áreas de exercício jurisdicional.
Esses relatórios parciais se consideram, pois, incorporados ao presente, que constitui
uma visão resumida dos problemas mais graves do Poder Judiciário.
A pesquisa feita indica, sem que se precise descer a pormenores, que a reforma
da justiça, ampla e global, sem prejuízo do sistema peculiar à nossa formação
histórica, compreenderá medidas sobre recrutamento de juízes a sua preparação
profissional, a estrutura e a competência dos órgãos judiciários, o processo civil e
penal (e suscitará, mesmo, modificação de regras de direito material), problemas
de administração, meios materiais e pessoais de execução dos serviços auxiliares
e administrativos, com aproveitamento de recursos da tecnologia. Avultarão, na
reforma, ainda, problemas pessoais dos juízes, seus direitos, garantias, vantagens,
deveres e responsabilidades. E visará a assegurar o devido prestígio à instituição
judiciária, que, no regime da Constituição, se reconhece como um dos três Poderes,
independentes e harmônicos.
3. A extensão da pesquisa realizada corresponde à ideia de que a reforma do Poder
Judiciário deve ser encarada em profundidade, sem se limitar a meros retoques de
textos legais ou de estruturas. Quer-se que o Poder Judiciário se torne apto a acompanhar as exigências do desenvolvimento do país e que seja instrumento eficiente
de garantia da ordem jurídica. Quer-se que se eliminem delongas no exercício da
atividade judiciária. Quer-se que as decisões do Poder Judiciário encerrem critérios
exatos de justiça. Quer-se que a atividade punitiva se exerça com observância das
garantias da defesa, com o respeito à pessoa do acusado e com a aplicação de sanções adequadas. Quer-se que à independência dos magistrados corresponda o exato
cumprimento dos deveres do cargo. Quer-se que os jurisdicionados encontrem, no
Poder Judiciário, a segura e rápida proteção à restauração de seus direitos, seja qual
for a pessoa ou autoridade que os ameace ou ofenda.
4. Reforma de tal amplitude não se fará sem grandes esforços. Há dificuldades
técnicas a resolver. Serão necessários meios para corresponder a encargos financeiros
indispensáveis. E há interesses que hão de ser contrariados ou desatendidos.
Impor-se-á alteração de textos constitucionais e legais e será mister disciplina
unitária de direitos e deveres de magistrados.
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É certo que a reforma poderá implantar-se por partes. Mas determinadas medidas,
que dizem com a essência dela, ou serão preferencialmente executadas, ou não haverá,
na realidade, reforma eficaz.”14

No dia 14 de fevereiro de 1977, o Ministro Carlos Thompson Flores
tomou posse como Presidente do Supremo Tribunal Federal para o biênio
1977/1979.
Em seu discurso, assumiu o compromisso de dedicar-se integralmente
em prol do Poder Judiciário, visando ao seu aperfeiçoamento, para que
fosse distribuída a melhor Justiça, aquela que ele tanto idealizava, verbis:
“Grave, penosa, por vezes antipática, a cada passo incompreendida, exigindo sempre equilíbrio e coragem, a missão do juiz, inobstante, impende ser cumprida para que
a lei, como expressão do Direito, tenha execução, e a Justiça jamais falte entre nós.
Justiça que brote de juízes independentes, sem falsos ou mal compreendidos exageros, como sempre o foram os juízes do Rio Grande, reconhecidos urbe et orbe, sem
cujo atributo nem é possível conceber o exercício funcional como ele se impõe.
Justiça austera, impoluta, incorruptível, como se faz mister o seja e para cujos
imperativos prosseguiremos indormidos e intransigentes.
Justiça humana como merece distribuída às criaturas feitas à imagem de Deus.
Justiça que jamais se aparte dos fins sociais e das exigências do bem comum, sem
cuja presença nem seria compreendida.
Justiça que se aproxime, sem excessos ou enganosas fórmulas, do próprio povo para
a qual é ditada e do qual deve estar sempre ao alcance; simples, real, despida de tudo
que a possa tornar dificultosa, a fim de que a compreenda melhor, sinta-a com fervor e
possa, assim, nela crer para amá-la, prestigiá-la e defendê-la se preciso for, convencido
de que ela é seu baluarte democrático e a sua mais sólida garantia.
Justiça da qual se não permita desconfiar um só segundo, porque, como assinalava
Balzac: ‘Desconfiar da Magistratura é um começo de dissolução social’.
E sobretudo Justiça pontual, como a queria Rui, porque tarda não mereceria o nobre
título. E como dizia, reclamando: ‘Para que paire mais alto que a coroa dos reis e seja
tão pura como a coroa dos santos’.
Só assim nos tornaremos dignos do respeito e da confiança da Nação, ao lado dos
demais Poderes da República.”15

Ajusta-se com propriedade ao seu pensamento aquela passagem de
Michel Debré, Ministro da Justiça do Presidente De Gaulle, a respeito da
sua preocupação com o aperfeiçoamento e a modernização do Judiciário:
14
15

In Reforma do Poder Judiciário: Diagnóstico, Supremo Tribunal Federal, 1975, p. 11-5.
In Revista Forense, v. 257, p. 424-5.
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“Je suis de ces républicains qui rêvent d’une justice habile et prompte, sévère et
humaine, condamnant ceux qui méritent de l’être, protégeant l’innocence, statuant avec
équité en tous domaines. Il me paraît que la valeur de la justice et le respect dont ses
décisions sont entourées attestent du degré de civilisation qu’un peuple a atteint.”16

A sua presidência foi marcada por realizações.
No plano administrativo, foram tomadas as seguintes medidas:
promoveu-se ampla reforma da Secretaria da Corte, medida há muito
reclamada pelos advogados; a publicação interna, para uso exclusivo dos
Ministros e assessores, do boletim do Supremo Tribunal Federal, destinado ao acompanhamento das decisões do Plenário e das Turmas logo
após proferidas, experiência instituída pelo Ministro Carlos Thompson
Flores quando presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul; o
retorno do Plenário ao edifício-sede após a conclusão das obras na gestão
do Ministro Djaci Falcão; a inauguração, em dezembro de 1977, da Galeria dos retratos dos Presidentes da Corte, desde a instalação em 1829;
a instalação do Museu do Supremo Tribunal Federal, abarcando peças
e documentos históricos vinculados à Corte, inclusive com a remoção
do mobiliário da antiga sala de sessões do Supremo Tribunal Federal no
Rio de Janeiro, que foi trazido para Brasília, completamente restaurado e
instalado no edifício-sede; a transferência da biblioteca para o 3º andar do
edifício-sede; a classificação e a catalogação do acervo, bem como a sua
ampliação mediante a aquisição de novas obras; a atualização da Revista
Trimestral de Jurisprudência, inclusive com a publicação de acórdãos da
década de 1950 e início dos anos seguintes; início da construção do bloco
de apartamentos destinado exclusivamente à residência dos Ministros
do Supremo Tribunal Federal; criação do serviço de auditoria da Corte,
com a aprovação da Lei nº 6.474/77; foram acelerados os entendimentos
com o Poder Executivo para a obtenção de área contígua ao Tribunal
destinada à construção do Anexo II; a regulamentação das normas do
cerimonial das sessões solenes do Tribunal, por meio da Portaria nº
148/78; a celebração de convênio com o Senado, possibilitando acesso
aos bancos de dados já existentes e visando à inclusão da jurisprudência
da Corte no Prodasen, constituindo-se no embrião da informatização dos
serviços do Tribunal.
16

In DEBRÉ, Michel. Trois Républiques pour une France: Mémoires. Albin Michel, 1988, t. II, p. 333.
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Dentro da filosofia de incentivo aos funcionários situados em faixa
salarial mais reduzida, adotaram-se as seguintes providências, verbis:
a) “ajuda-alimentação”, constante no pagamento de 80% do valor
da refeição, fornecida por restaurante existente nas dependências do
Supremo Tribunal Federal;
b) construção e instalação do gabinete odontológico;
c) implantação do transporte para funcionários residentes nas cidades-satélites;
d) contratação dos serviços de um médico ginecologista para atendimentos das servidoras;
e) assinatura de convênio com a Central de Medicamentos para fornecimento gratuito de remédios.
No plano institucional, dois eventos se projetaram na Presidência
Thompson Flores: a implantação da reforma do judiciário, por meio da
Emenda Constitucional nº 7/77, que acrescentou novas e importantes
atribuições para o Supremo Tribunal Federal, destacando-se o Conselho
Nacional da Magistratura; e a comemoração dos 150 anos do Supremo
Tribunal Federal, com ampla divulgação da efeméride por todo o país.
A propósito, impõe-se destacar a introdução feita pelo Presidente
Thompson Flores na obra “O Legislativo e a Organização do Supremo
Tribunal no Brasil”, editada pela Câmara dos Deputados, na qual são
assinalados aspectos marcantes da história do Supremo Tribunal Federal.
Disse o Ministro Thompson Flores, verbis:
“O movimento libertador que culminou, em 1822, com a Independência tornou
imperiosa a necessidade de criar e pôr em funcionamento os órgãos que iriam compor
a estrutura do novo Estado, jovem Nação, liberta da subordinação à Metrópole.
Por esse motivo a década transformou-se em palco de eventos de grande significação,
consubstanciadores das providências adotadas para consolidar a nova situação do País.
As ideias constitucionalistas e liberais que agitavam as Cortes europeias e, em
particular, a de Portugal exerceram profunda influência sobre o processo de constitucionalização do Brasil, que, segundo registram os historiadores, ter-se-ia desenvolvido
simultaneamente com o desejo de promover a libertação completa e definitiva da terra
brasileira.
Fruto desse processo é o documento constitucional do Império, outorgado a 25 de
março de 1824, que acolheu em seu bojo, dentre outros, o princípio preconizado por
LOCKE e desenvolvido por MONTESQUIEU, da repartição dos poderes do Estado;
à tradicional divisão tripartite sobrepôs, contudo, o elemento de controle e equilíbrio a
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.23-116, 2011
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ser representado pelo Poder Moderador, exercido pessoalmente pelo Imperador, visando
preservar, inegavelmente, a essência do autoritarismo monárquico.
Nesse contexto iniciou o Poder Legislativo suas atividades em 1826, através da
Assembleia Geral, dividida em Câmara dos Deputados e Senado, este vitalício e aquela
temporária, passando a elaborar as leis básicas a garantir a liberdade e a soberania do País.
Atendendo aos reclamos da juventude brasileira, obrigada a buscar nos estabelecimentos de ensino europeus sua formação superior, houve por bem o órgão legiferante,
recém-instalado, criar ‘dois cursos de ciências jurídicas e sociais, um na cidade de São
Paulo e outro na de Olinda’, por lei de 11 de agosto de 1827, introduzindo, entre nós,
o estudo universitário.
No que concerne ao Poder Judiciário ou ‘Poder Judicial’, como foi então chamado
e que era único para todo o Império, não havendo magistraturas provinciais, previa a
nossa primeira Constituição, no art. 163, a criação de um órgão de cúpula, a denominar-se Supremo Tribunal de Justiça, com atribuições peculiares e distintas das que foram
conferidas aos demais integrantes do organismo.
Assinale-se que, quando da transmigração da Família Real portuguesa para o Brasil,
já havia o Príncipe Regente transformado a Relação do Rio de Janeiro em Casa da
Suplicação do Brasil, ‘considerada como Superior Tribunal de Justiça, para se findarem ali todos os feitos em última instância, por maior que seja o seu valor, sem que
das últimas sentenças proferidas em qualquer das Mesas da sobredita Casa se possa
interpor outro recurso que não seja o das revistas’, mediante o Alvará de 10 de maio
de 1808, à semelhança de órgão existente em Lisboa.
Essa Corte, embora possa ser o precedente histórico do Supremo Tribunal de Justiça
– Supremo Tribunal Federal com o advento da República –, com ele não se confunde,
em face, sobretudo, da nítida diferenciação que entre os dois produziu a libertação política do País e do surgimento, posterior, de uma legislação genuinamente brasileira, em
substituição às Ordenações portuguesas, até então vigentes e aplicáveis aos brasileiros.
É de indagar-se, pois, quais teriam sido as causas que levaram o legislador constituinte do novo Estado a imaginar, no ápice do sistema judiciário, um tribunal ímpar,
superposto aos demais componentes do Poder e, ainda, distinto de seu predecessor.
PIMENTA BUENO, em seus comentários à Constituição do Império, abordou
com maestria a questão, enfatizando duas ordens de fatores que teriam contribuído
predominantemente.
A primeira, afirma o autor, relacionava-se à circunstância de que, esgotadas as duas
instâncias ordinárias nas quais os fatos e o direito eram exaustivamente examinados,
impunha-se a existência de um órgão maior, que viesse a apreciar a questão suscitada,
já agora não mais apenas em razão dos direitos ou aspirações individuais, mas ‘em
relação ao interesse da ordem pública, do império da Lei, questão de alta importância,
que cumpria resolver com inteiro acerto’.
Por outro lado, destacava, fazendo clara referência ao problema da diversidade
jurisprudencial,
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‘há uma multidão de tribunais, cada um dos quais tem sua inteligência e vontade distinta, e que ainda mesmo sem intenção de abuso, pode seguir doutrina diversa, tanto
mais porque a aplicação das leis nem sempre se faz sem dúvida e dificuldades, mesmo
por causa da concisão de seus preceitos; e uma tal divergência romperia a unidade da
lei, que deve ser igual e a mesma para todos.’
Era essencial, portanto, criar uma entidade, uma instituição mista, de caráter político-judiciário, que, não sendo uma terceira instância, viesse a cumprir o alto encargo de
exercer uma
‘elevada vigilância, uma poderosa inspeção e autoridade, que defendesse a lei em tese,
que fizesse respeitar o seu império, o seu preceito abstrato, indefinido, sem se envolver
na questão privada, ou interesse das partes, embora pudesse aproveitar ou não a elas,
por via de consequência.’
Para cobrir todo esse amplo espectro de atribuições, inclinaram-se os elaboradores
da Carta Imperial pelo Supremo Tribunal de Justiça, corte específica, de composição
que o próprio texto constitucional fixava com missão especial, ‘mais política do que
judicial’, no dizer, ainda, de PIMENTA BUENO.
A previsão constitucional, por si só, não tinha o condão de dar existência real ao
órgão. Coube à Assembleia Geral dar vida ao disposto no art. 163 do documento político do Império; por suas duas Casas tramitou o projeto apresentado por BERNARDO PEREIRA DE VASCONCELOS, na sessão da Câmara de 7 de agosto de 1826,
transformado na Lei de 18 de setembro de 1828, que criou e declarou as atribuições
do Supremo Tribunal de Justiça.
Seus primeiros juízes, bem como seu Presidente, o Conselheiro JOSÉ ALBANO
FRAGOSO, foram nomeados por ato do Imperador, de 19 de outubro de 1828, e decreto
de 2 de janeiro de 1829 determinou que o Tribunal se instalasse a 9 daquele mesmo
mês, dando início às atividades que tiveram curso, ininterruptamente, até a República.
A Carta Política de 1891 representou a síntese dos ideais republicano-democráticos
que conseguiram romper, de forma definitiva, com a tradição monárquica, até então
imperante no País.
Tratou a Constituição de nossa Corte Suprema no art. 56, dispondo sobre sua composição e forma de nomeação de seu membros; adotou, ainda, a denominação Supremo
Tribunal Federal, mais consentânea com a forma federativa que o Brasil, então, elegera.
Às antigas províncias, transformadas em Estados, concedeu-se autonomia legislativa; cada um deles passou a reger-se pela Constituição e leis que adotasse, respeitados
os princípios constitucionais da União (art. 63); estabeleceram-se as justiças estaduais,
com competência submetida aos limites fixados nos arts. 61 e 62.
Inobstante tais inovações, as leis oriundas do Poder Legislativo federal deveriam ser
observadas em todo o território nacional, fazendo com que se ampliasse, não apenas em
volume de serviço, como em importância, a alta missão já antes deferida ao Supremo
Tribunal Federal de manter a uniformidade na interpretação do Direito.
Novo e relevantíssimo encargo foi conferido ao Poder Judiciário da República e, em
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particular, ao órgão de cúpula do sistema como seu porta-voz derradeiro: o do controle
da constitucionalidade de leis e atos do poder público, atribuído pela Carta Imperial ao
Poder Legislativo (art. 15, IX, da Constituição de 1824).
Quanto a essa significativa modificação, assinalava JOÃO BARBALHO, em seus
comentários à Constituição de 1891, que ‘nem fora necessário texto formal e explícito, atribuindo à magistratura o poder, ou antes o dever [...] de deixar de aplicar leis
inconstitucionais’, visto que estariam ambos (‘poder’ e ‘dever’) implícitos na própria
ação de julgar, na medida em que não poderiam ser exercidos com esquecimento ou
preterição da Constituição, ‘fonte da autoridade judicial e lei suprema, não para os
cidadãos somente, mas também para os próprios poderes públicos’.
A Constituição de 16 de julho de 1934 modificou, no art. 73, a denominação do
Tribunal para ‘Corte Suprema’, desejando emprestar maior fidelidade ao modelo
norte-americano que servira de inspiração ao constituinte de 1891. A alteração teve
vida efêmera, pois, em 1937, a chamada Carta do Estado Novo preferiu utilizar, no
art. 90, o antigo título ‘Supremo Tribunal Federal’, consagrado, definitivamente, nos
documentos básicos que se seguiram.
PIMENTA BUENO, na obra antes referida ao finalizar as considerações desenvolvidas acerca do órgão previsto na Carta de 1824, afirmava profeticamente:
‘Tal é a natureza desta sublime instituição, ainda tão desconhecida e tão pouco
considerada em nosso jovem País; ela porém está plantada no terreno constitucional,
e a Providência há de fecundá-la; há de ser entre nós o que é em outros Estados, aos
quais tem prestado úteis e gloriosos serviços.’
Se, à época, já causava espécie o desconhecimento que cercava a valiosa destinação
e a incomparável significação da Corte, a situação não se modificou, substancialmente,
ao longo desses 150 anos.
O fato não deve ser debitado, apenas, a um possível desinteresse ou descaso dos
juristas e historiadores pátrios, tendo como consequência a escassa literatura sobre o
órgão máximo da Justiça brasileira; grande parcela cabe, também, à própria Corte, em
razão das características que pautaram, sempre, a atividade de seus ministros, avessos
a qualquer tipo de publicidade.
Há que admitir a existência de preciosas lições, frutos da cultura e do trabalho laborioso de insignes juízes de nossa Corte maior, que jazem esquecidas em longínquas
páginas de acórdãos, furtados ao conhecimento de advogados, estudantes e estudiosos
do Direito por falta de uma divulgação ampla e adequada, com lamentável perda para
a formação jurídica nacional.
Quanto aos bons augúrios formulados ao ensejo de sua criação, pode, hoje, o Supremo Tribunal Federal voltar-se para seu passado, para o século e meio que o separa
de seu nascimento, com a consciência tranquilizada não apenas pela sensação do dever
cumprido; tem, antes, a certeza da missão diligenciada com profundo amor e dedicação
à causa da Justiça, aos quais se aliaram, em todas as épocas, o brilho da inteligência e
do saber jurídico daqueles que ocuparam postos em seu plenário.
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Merece ser recordada a oração de RUI BARBOSA, proferida perante a Corte, em
23 de abril de 1892:
‘Minha impressão, neste momento, é quase superior às minhas forças, é a maior,
com que jamais me aproximei da tribuna, a mais profunda com que a grandeza de um
dever público já me penetrou a consciência, assustada da fraqueza do seu órgão. Comoções não têm faltado à minha carreira acidentada, nem mesmo as que se ligam ao
risco das tempestades revolucionárias. Mas nunca o sentimento da minha insuficiência
pessoal ante as responsabilidades de uma ocasião extraordinária, nunca o meu instinto
da pátria, sob a apreensão das contingências do seu futuro, momentaneamente associado
aqui às ansiedades de uma grande expectativa, me afogaram o espírito em impressões
transbordantes, como as que enchem a atmosfera deste recinto, povoado de temores
sagrados e esperanças sublimes.
Subjugado pela vocação desta causa incomparável, custa-me, entretanto, a dominar o respeito, quase supersticioso, com que me acerco deste Tribunal, o oráculo da
nova Constituição, a encarnação viva das instituições federais. Sob a influência deste
encontro, ante esta imagem do antigo areópago transfigurada pela distância dos tempos, consagrada pela América no Capitólio da sua democracia, ressurge-me, evocada
pela imaginação, uma das maiores cenas da grande arte clássica, da idade misteriosa
em que os imortais se misturavam com os homens. Atenas, a olímpica, desenhada em
luz na obscuridade esquiliana, assentando, na rocha da colina de Arés, sobranceira ao
horizonte helênico, para o regime da lei nova, que devia substituir a contínua alternativa das reações trágicas, o rito das deusas estéreis da vingança, pelo culto da justiça
humanizada, essa magistratura da consciência pública, soberana mediadora entre as
paixões, que destronizou as Eumênides atrozes.
O sopro, a que a República vos evocou, a fórmula da vossa missão, repercute a
tradição grega, divinamente prolongada através da nossa experiência política: ‘Eu
instituo esse Tribunal venerando, severo, incorruptível, guarda vigilante desta terra
através do sono de todos, e o anuncio aos cidadãos, para que assim seja de hoje pelo
futuro adiante’.’
Contém o presente volume a tramitação completa, nas duas Casas que compunham
a Assembleia Geral do Império do Brasil, do projeto que originou a Lei de 18 de setembro de 1828, que criou e declarou as atribuições do Supremo Tribunal de Justiça.
A Câmara dos Deputados, ao promover a publicação dos trabalhos legislativos que
resultaram na referida lei, presta à Corte a mais expressiva das homenagens, que sensibiliza tanto sua atual composição como, e principalmente, toda a cultura jurídica do País.
Deseja esta Presidência deixar consignados seus sinceros agradecimentos pelo nobre
gesto, que amplia e fortalece os tradicionais laços de harmonia e colaboração existentes
entre os Poderes Legislativo e Judiciário, manifesta, outrossim, o seu reconhecimento
pela deferência de seu nobre Presidente, Deputado MARCO MACIEL, pelo convite
para fazer esta introdução.
Brasília, 18 de julho de 1978.
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Ministro CARLOS THOMPSON FLORES
Presidente do Supremo Tribunal Federal”17

Na sessão solene realizada em 18 de setembro de 1978, em comemoração ao sesquicentenário do Supremo Tribunal Federal, compareceu o
Presidente da República, acompanhado de todo o seu ministério, fato
então inédito na história do Tribunal.
Nessa ocasião, em sessão solene por ele presidida, recebeu das mãos
do Presidente da República, Ernesto Geisel, a mais alta condecoração
da Nação, a Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito.
Na oportunidade, assim se manifestou o Presidente da República:
“Na oportunidade em que se comemoram 150 anos da existência do Supremo Tribunal Federal, o Conselho da Ordem Nacional do Mérito propôs conferir a V. Exa., e
eu acedi, o grau de Grã-Cruz da referida Ordem.
Este ato é uma homenagem do Poder Executivo ao Poder Judiciário (...). Mas
é, principalmente, o reconhecimento dos elevados méritos de V. Exa., Sr. Ministro-Presidente, do trabalho que tem desenvolvido, ao longo de sua vida, como cidadão e
como magistrado, em benefício da Nação brasileira.”18

Ao concluir o relatório da sua Presidência, em verdadeira prestação
de contas de sua administração, consignou, em palavras carregadas de
emoção, verbis:
“Ao concluir este Relatório manifesto a convicção de que procurei corresponder,
tanto quanto me foi possível e nos limites das minhas forças, ao mandato que os Senhores Ministros me confiaram. Após 45 anos de existência dedicada à magistratura,
tenho a sensação do dever cumprido.
Para isso muito contribuíram, no último biênio, a colaboração e o empenho dos
Senhores Ministros, propiciando os resultados atingidos, que exteriorizam a elevada
carga de trabalho recebida pela Corte, sem solução de continuidade. Inobstante os
esforços desenvolvidos, a massa de feitos que chega, anualmente, não se reduz. Confrontando os elementos concernentes aos anos de 1977 e 1978, verifica-se que ocorreu,
no global, um acréscimo de 1.074 feitos, destacando-se as Arguições de Relevância,
que ascenderam, de 1.172 a 1.719, com o aumento percentual de 46,67%.
De forma generalizada isso ocorre em relação a todos os Órgãos do Poder Judiciário, dos Juizados de 1ª instância aos Tribunais Superiores, revelando os sacrifícios
a que estão expostos os magistrados, numa vida que exige vocação, desprendimento,
renúncia e estudo permanente.
17
In O Legislativo e a Organização do Supremo Tribunal no Brasil, editado pelo Centro de Documentação
e Informação da Câmara dos Deputados, Brasília, 1978, p. XIX-XXV.
18
In Diário da Justiça da União, edição de 19.10.1978, p. 8.164.
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Essa realidade deve sensibilizar os demais Poderes da República, para que, através
de modificações adequadas na legislação, possam criar condições hábeis para o pleno
reconhecimento das nobres funções dos Juízes, para a ampliação dos quadros, com o
correspondente apoio administrativo e, ainda, com a adequação das normas processuais,
possibilitando a realização de uma Justiça mais rápida e eficaz.
Quando terminei o Relatório precedente, exteriorizei a esperança de que 1978 pudesse também ser assinalado pela aprovação da Lei Orgânica da Magistratura Nacional,
que correspondesse aos anseios dos Juízes. Isso não se tornou possível, mas renovo a
crença de que os membros do Poder Legislativo, onde se encontra atualmente o projeto,
imbuídos dos propósitos de bem servir ao Brasil, aprovarão, na próxima legislatura,
um diploma que corporifique as expectativas da Justiça Nacional.
Outrossim, a não aprovação da citada lei obstou o prosseguimento dos trabalhos da
Comissão de Regimento, a qual considerou indispensável dita aprovação.
Havia a Secretaria apresentado, em junho último, alentado estudo sobre a reforma,
nele incluindo as alterações que sobre ele incidiram a Emenda Constitucional nº 7, o
vigente Código de Processo Civil e as novas Emendas Regimentais.
De outra parte, a revisão das Súmulas afeta à Comissão de Jurisprudência, à qual
foram enviados os estudos procedidos pela Assessoria, não logrou findar seus trabalhos.
Confio que as relevantes tarefas, de tão significativo préstimo a todos que versam
com a aplicação do direito, terão prosseguimento, embora reconheça que será mais um
encargo a acrescer às já penosas atribuições dos Senhores Ministros.
Quero consignar que as comemorações dos 150 anos deste Tribunal, com a divulgação correspondente, tornaram-no menos desconhecido, possibilitando que milhões de
brasileiros, alcançados pela imprensa escrita, falada e televisionada, tomassem ciência
da efeméride. Que essa divulgação não represente apenas um episódio, tornando-se
uma constante, é o meu desejo, para que esta Corte, a exemplo do que ocorre em outros
países, possa ser respeitada, admirada e amada, como o supremo baluarte dos direitos
de cada cidadão.”19

Aos 26 de janeiro de 1981, no dia mesmo em que completava setenta anos, aposentou-se, após meio século dedicado exclusivamente à
magistratura.
Na sessão plenária realizada a 11 de março de 1981, por motivo de
sua aposentadoria, assinalou em seu discurso o Procurador-Geral da
República, Dr. Firmino Ferreira Paz, verbis:
“Esta homenagem, que o Supremo Tribunal Federal ora presta a Vossa Excelência,
Senhor Ministro Carlos Thompson Flores, e a que se associa, por meu intermédio, cordialmente, o Ministério Público Federal, é o testemunho eloquente do grande apreço, da
19

In Relatório da Presidência Thompson Flores, Supremo Tribunal Federal, 1977, p. 26-7.
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profunda admiração e do puro respeito que todos votamos à notável personalidade de
Vossa Excelência, ao juiz exemplar, ao jurista de escol, ao amigo afetuoso, ao patriota
sem jaça e ao brasileiro perante o qual, neste momento, se curva, reverencialmente
agradecida, a mais alta expressão da Justiça brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal.
Esta homenagem é, a todas as luzes, julgamento público e supremo daquele que,
por quase meio século, dedicou todos os momentos de sua vida honrada à distribuição
de Justiça a quantos lha pediam. Julgou. Agora, está sendo julgado e proclamado um
dos mais eminentes, honrados e cultos juízes do Brasil.
Para que alguém, por tantos e tantos anos, sem o mínimo desvio de propósitos,
ponha, a serviço de uma causa, força e dedicação constantes, é preciso ideal e viver
dele. E o mais nobre, o mais sublime, o mais excelso, o mais divino, não há que o de
ser justo. Desse ideal, senhores, viveu e vive o eminente Ministro Thompson Flores.
Julgar, servindo ao Poder Judiciário, é forma de realizar o Direito, prevenindo ou
extinguindo conflitos sociais objeto de demandas forenses. É forma de promover a
adaptação dos homens entre si, em convivência social.
Não fossem, entre os homens individualmente considerados, ou entre grupos sociais, os conflitos que a vida, em sociedade, provoca, e, mais do que isso, a prevenção
ou a extinção desses conflitos, não haveria, dentre os processos sociais de adaptação,
o Direito.
Os conflitos humanos, sejam quais lhes forem os motivos determinantes, são
factos. Uns são preveníveis; outros, extintíveis. A prevenção e a extinção, de sua vez,
realizam-se em factos. Dessa sorte, facto previne ou extingue facto, é dizer, previne
ou extingue conflito social. Opera-se, outrossim, em consequência, a adaptação social,
fim último do Direito.
O que se sabe e aprende, todos os dias, nos Juízos ou Tribunais, é que a função
judicial visa a realizar a prevenção ou a extinção dos conflitos entre os homens, para
alcançar a adaptação social.
Assim, pois, em última análise, o ato judicial de julgar é, também, conceptualmente,
Direito.
Dessas razões, sucintamente expostas, podemos dizer que o eminente Ministro
Thompson Flores, por quase meio século, julgando, e o fazendo com sabedoria e
prudência, fora, neste País, por todos os caminhos da judicatura, ascensionalmente,
admirável e brilhante realizador do Direito no Brasil. Ninguém, nesse mister, o terá
superado em dedicação, em amor às letras jurídicas, em senso de responsabilidade, em
coragem e em grandeza de atitudes.
Neste Colendo Supremo Tribunal Federal, último estágio da judicatura exercida
pelo nosso homenageado, figuram-lhe, nos anais, os votos brilhantes proferidos pelo
eminente Ministro Carlos Thompson Flores, a quem, incontestavelmente, devem as
letras jurídicas nacionais grande e brilhante contribuição.
Receba, Excelentíssimo Senhor Ministro Thompson Flores, por último, do Ministério Público Federal e de mim próprio, nossas homenagens, em sinal de respeito
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profundo, sincera amizade e admiração incondicional, a par de nossos votos de muitas
e muitas felicidades.”20

Do primoroso discurso proferido pelo saudoso Ministro Soares Muñoz,
que falou em nome do Tribunal, destaco a seguinte passagem, verbis:
“Mas o alto conceito do Ministro Thompson Flores não deflui, unicamente, de sua
capacidade de trabalho e do seu amor à justiça, dos seus dotes de inteligência e cultura,
da seriedade, isenção e pontualidade com que exerceu a magistratura; outras virtudes
e qualidades ornam-lhe também a personalidade, singularizando-o como ser humano
admirável. Suas intervenções, no Plenário, na Turma ou em sessões de conselho, sempre
se fizeram no momento adequado, com elegância de saber discutir, sem contundência,
policiando-se para falar apenas o necessário. O cavalheirismo, a cortesia, a suavidade
de maneiras, a modéstia cativante, a tolerância, a afabilidade tornaram-no alvo da amizade dos colegas, da estima dos advogados e do afeto filial dos funcionários da Casa.
Em pleno vigor físico e intelectual, com o serviço que lhe fora distribuído rigorosamente em dia, foi surpreendido pela idade-limite e, em consequência, aposentado
compulsoriamente. Cumpriu-se, inexoravelmente, o preceito constitucional. O Supremo
Tribunal Federal perdeu um grande Juiz. O Ministro Thompson Flores, no entanto,
continuará presente nos fastos da Justiça Brasileira, não só como um grande Juiz, mas
como um Juiz exemplar.”21

Significativa homenagem foi-lhe prestada pelo editorial do Jornal do
Brasil, edição de 29.08.1981, ao enfatizar a necessidade da retomada do
processo da reforma do Poder Judiciário, assinalando, verbis:
“Há indícios de que o Supremo Tribunal Federal deseja aproveitar a oportunidade
de se encontrar na Chefia do Gabinete Civil da Presidência da República seu ex-Presidente, para recolocar, agora em termos próprios e com todas as probabilidades
de se fazer ouvir com a atenção devida, a questão da reforma do Judiciário. O Ministro
Xavier de Albuquerque chegou a fazer referência pública e expressa à possibilidade de
um novo trabalho nesse sentido, cuja realização, além de corresponder a necessidades
concretas da sociedade brasileira, seria ou será um complemento indispensável ao
projeto político do atual Governo.
É preciso voltar ao ‘diagnóstico’, que se acha impregnado daquele ideal de Justiça
expresso por um dos mais puros juízes – Thompson Flores – em voto proferido no STF:
‘Justiça que se aproxime, sem excessos ou enganosas formas, do próprio povo, para
o qual é ditada e do qual deve estar sempre ao alcance: simples, real, despida de tudo
que a possa tornar dificultosa, a fim de que compreenda melhor, sinta-a com mais fervor

20
21

In Diário da Justiça da União, edição de 27.03.1981, p. 2.531-2.
In Diário da Justiça da União, edição de 27.03.1981, p. 2.531.
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e possa defendê-la, se preciso, convencido de que ela é o seu baluarte democrático;
sua mais sólida garantia’.”

A aposentadoria não pôs termo à sua atividade em prol do direito e
da justiça.
De março de 1981 a novembro de 1992 produziu inúmeros pareceres,
muitos deles publicados nas revistas especializadas.22
Questão constitucional interessante foi o mandado de segurança da
“Mesa da Assembleia” do Rio Grande do Sul, em que restou examinada
a validade da deliberação tomada pelo legislativo daquele Estado quando
da eleição da Presidência da Casa.
O caso foi de grande repercussão jurídica e política, tendo sido julgado em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal em decisão plenária
apertada, tomada pela maioria de um voto.
O parecer do Ministro Thompson Flores foi acolhido pela Corte, ao
julgar o RE nº 95/778-RS, publicado na RTJ 102/433.
Pela sua atualidade, impõe-se rememorar excertos do parecer, fundamentado na lição dos clássicos, inclusive Duguit, verbis:
“1. Dispõe a Constituição Federal de 1969:
‘Art. 31. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada
Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros.’
Igualmente, estatui a Constituição do Estado:

Após a sua aposentadoria, dedicou-se, como jurisconsulto, ao estudo do Direito, emitindo Pareceres em
inúmeras questões forenses, sendo que vários desses trabalhos encontram-se publicados em repertórios
jurídicos: Eleição dos Membros da Mesa da Assembleia Legislativa – Interpretação do art. 31 da CF, in
Revista Forense 303/128; Responsabilidade Civil Contratual, in Revista de Direito Civil, nº 42/147; ICM e
Compra com Cartão de Crédito, in Revista de Direito Tributário, nº 34/86; Desapropriação – Empresa de
Ônibus, in Revista de Direito Público, nº 95/42; Imunidade Tributária das Listas Telefônicas, in O Estado
de São Paulo, Edição de 01.11.87, p. 38; Ação Popular – Pressupostos Processuais, in Revista de Processo,
nº 61/218; Montepio da Família Militar – Relação Jurídica entre a Entidade e seus Sócios – Pensões por
eles instituídas – Alterações de seu Valor – Validade, in Revista Forense, v. 351/311-320; Desapropriação
– Homologação de Transação – Efeitos Processuais, in Revista de Direito Processual Civil, nº 14, p. 839846; Doação Inoficiosa – Art. 1.176 do CC – Querela Inofficiosae Donationis – Requisitos, in Revista da
Faculdade de Direito da Ufrgs, v. 19/299-306; Concurso – Classificação – Direito Adquirido, in Revista de
Direito Administrativo, v. 225, p. 417-425; Honorários advocatícios. Contrato quota litis. Ação de cobrança.
Prescrição, in Revista Forense, v. 359/181-190; Tribunal de Justiça – Quinto Constitucional – Composição
– Acesso dos Juízes Classistas do Tribunal de Alçada ao Tribunal de Justiça, in Revista da Faculdade de
Direito da Ufrgs, v. 21/39-48; Ato Ilícito Contratual – Indenização – Correção Monetária – Súmula 562 do
STF, in Revista de Doutrina da 4ª Região, publicada pela Escola da Magistratura do TRF/4ª Região – Emagis,
5. ed., de 08.03.05; e na Revista do TRF/4ª Região, v. 55/83-96.
22
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‘Art. 13. Ressalvados os casos expressos nesta Constituição, as deliberações serão
tomadas por maioria de votos, presente a maioria dos membros da Assembleia.
Parágrafo único. O voto será secreto nas eleições e nos casos previstos nesta
Constituição.’
Lê-se, por fim, no Regimento Interno da Assembleia Legislativa:
‘Art. 15. A eleição dos membros da Mesa far-se-á, por votação secreta, observadas
as seguintes normas:
a) presença da maioria absoluta dos Deputados;
b) emprego de cédulas impressas ou datilografadas;
c) colocação da cédula em sobrecarta, na cabina indevassável, e da sobrecarta na
urna, à vista do Plenário;
d) escrutínio dos votos e proclamação do resultado da eleição;
e) obtenção da maioria absoluta de votos em primeiro escrutínio;
f) realização de segundo escrutínio entre os dois candidatos mais votados, quando
no primeiro nenhum deles houver alcançado a maioria absoluta;
g) maioria simples no segundo escrutínio;
h) escolha do candidato mais idoso, em caso de empate.
§ 1º O Presidente convidará dois Deputados de Bancadas diversas para procederem
à apuração.
§ 2° A posse dos eleitos será imediata à proclamação do resultado pelo Presidente
da sessão.’
2. Esses foram os dispositivos legais invocados pelas partes e com os quais operaram os julgadores, posto que, pela argumentação jurídica que deduziram, não se
harmonizassem na conclusão.
É certo que, preliminarmente, rejeitaram, além de outras, destituídas de maior importância, a de não conhecimento do mandado, negando que se configurasse no caso
questão interna corporis, exclusivamente política.
Perdeu ela, a esta altura do andamento do recurso extraordinário, qualquer interesse.
E isso porque ao recurso dos vencidos interposto não foi o adesivo dos vencedores no
mérito, mas perdedores da prejudicial em questão, e só ele, nos termos do art. 500 do
C. Pr. Civ., que, segundo o ensinamento de BARBOSA MOREIRA, abriria ensejo ao
reexame daquela prefacial (Comentários ao C. Pr. Civ. 3. ed. v. V. Forense, 1978, nos
168 e 176).
De qualquer sorte, porém, impende afirmar que, com inteiro acerto, se conduziu,
nesse passo, o v. acórdão ora recorrido.
Com ele está a melhor doutrina nacional e estrangeira, recolhida por CASTRO
NUNES, a qual lhe permitiu assim concluir:
‘Na verdade, os tribunais não se envolvem, não examinam, não podem sentenciar
nem apreciar, na fundamentação das suas decisões, as medidas de caráter legislativo
ou executivo, políticas ou não, de caráter administrativo ou policial, sob aspecto outro
que não seja o da legitimidade do ato, no seu assento constitucional ou lega1. Mas,
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nessa esfera restrita, o poder dos tribunais não comporta, em regra, restrição fundada
na natureza da medida’ (Teoria e Prática do Poder Judiciário, p. 607).
No mesmo sentido é a jurisprudência do eg. STF de todos os tempos, rememorada
pelo eminente e saudoso Ministro LUIZ GALLOTTI, ao relatar o MS nº 1.959, julgado em 23.01.57, invocando decisões anteriores (EDGARD COSTA, Os Grandes
Julgamentos do STF, v. III, 1964, p. 204 e seguintes; Revista Forense, 148, p. 152 e
seguintes). Da ementa do julgado, destaco:
‘Desde que se recorre ao Judiciário, alegando que um direito individual foi lesado
por ato de outro Poder, cabe-lhe examinar se esse direito existe e se foi lesado.
Eximir-se com a escusa de tratar-se de ato político seria fugir ao dever que a Constituição lhe impõe, máxime após ter ela inscrito, entre as garantias fundamentais, como
nenhuma outra o fizera, o princípio de que nem a lei poderá excluir da apreciação do
Poder Judiciário qualquer lesão do direito individual.’
Dita orientação foi reiterada no RMS nº 11.140, MT, julgado em 10.06.63 (RDA,
v. 74, p. 267-71).
O princípio aí aludido constava da Constituição de 1946, art. 141, § 4º, e se repetiu
na de 1967, art. 150, e na Emenda nº 1/69, art. 153, em parágrafo, na mesma ordem o 4°.
Cabe, agora, enfrentar o mérito da relação jurídica em apreciação, objeto do recurso extraordinário, e através do qual os inconformados recorrentes esperam que o
eg. STF lhes repare a lesão do direito individual, o qual não lhes atendeu o r. acórdão
ora impugnado.
3. Penso, data venia, que não se houve com o costumado acerto a douta maioria do
eg. Tribunal, como, de resto, bem mostraram os votos vencidos, totalizando 10, alguns
dos quais proficientemente fundamentados.
Com efeito.
Nem as disposições regimentais nem os preceitos constitucionais pertinentes, antes
transcritos e sobre os quais se armou o dissídio, impõem a maioria absoluta de votos da
totalidade do Legislativo, para autorizar a proclamação dos candidatos como eleitos,
em primeiro escrutínio.
O que o art. 31 da Carta Maior estatui e os demais, Constituição do Estado e Regimento Interno, dispõem, em sequência obrigatória e simétrica, é que as deliberações
sejam tomadas por maioria de votos, com a presença da maioria absoluta dos membros
que integram o órgão (Câmara e Senado, no plano federal, e Assembleia Legislativa e
Câmara Municipal, no plano estadual e municipal, respectivamente).
O mandamento que se contém no citado art. 31 condensa, como tantos outros, princípio organizacional, também chamado básico, essencial ou sensível, ao qual ficaram
sujeitos os diplomas de menor alcance, como os dos Estados e Municípios.
O que se permitiu, no particular, ao constituinte local e ao serem versadas normas regimentais, foi, sem desfigurar o standard federal, disciplinar, formalmente, a
eleição, como modalidade de deliberação, sem jamais, repita-se, afetar a substância
daquele, pertinente a matéria eleitoral, ou seja, o quorum para validar as eleições e o
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quantum dos votos para apuração do resultado.
E assim sucedeu. A Constituição do Estado, no art. 13, repetiu a determinação da
Federal, art. 31. Apenas, em seu parágrafo único, dispôs sobre a forma de exercício do
voto, a qual determinou fosse secreta para as eleições e nas hipóteses por ela previstas.
A sua vez, o Regimento Interno minuciou o aspecto formal da eleição: requisitos das
cédulas, meio de utilizá-las, designação dos escrutinadores, apuração do resultado e
sua proclamação, bem como o momento da posse dos eleitos. É o que se lê no art. 15,
b, c, d, e §§ 1º e 2°.
Identicamente sucedeu com o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, art.
7°, e seus respectivos incisos.
E, reitere-se, tinha que, realmente, ser assim, como consequência do rígido sistema
que, bem ou mal, não vem ao caso averiguar, se iniciou em 1934 e se fez mais sensível
com o advento da Carta de 1967, bem como da Emenda nº 1/69, art. 13 e seus incisos,
especialmente o II, e o § 1º.
A propósito, escreve o eminente Ministro OSWALDO TRIGUEIRO, em seu festejado Direito Constitucional Estadual, Forense, 1930, p. 135-6:
‘A partir da Constituição de 1934, entretanto, o direito federal vem impondo aos
Estados um tipo de governo cada vez mais padronizado, de tal sorte que o poder de auto-organização essencial à existência do regime federal está reduzido a uma ‘ficção, que
não disfarça convincentemente o unitarismo de um fato que está asfixiando o Estado’.’
E, em outra expressiva passagem, versando sobre o quorum, afirma, p. 149:
‘A aprovação de qualquer proposição pressupõe, necessariamente, manifestação
da vontade dos membros das Casas legislativas, através do voto. A forma de votação
é matéria geralmente definida nos Regimentos Internos que dispõem sobre as várias
maneiras de colher os votos dos legisladores, voto público ou secreto, voto nominal
ou voto simbólico, bem como sobre o quorum exigido para as diversas votações. Em
seu exagerado casuísmo, porém, a Constituição Federal vigente (art. 31) estabelece
que, salvo disposição em contrário, as deliberações de cada Câmara serão tomadas por
maioria de votos, presente a maioria dos seus membros, funcionando com a presença
da maioria (metade mais um) dos presentes (metade da metade e mais um). Uma assembleia de 35 deputados, para exemplificar, pode aprovar qualquer proposição por
apenas 10 votos favoráveis.’
No mesmo sentido é o magistério de MARCELO CAETANO, após enumerar numerosos julgados do eg. STF, de um dos quais destacou síntese feliz e muito expressiva do voto
do saudoso Ministro RODRIGUES ALCKMIN, proferido na Representação nº 392 RS,
da qual fui Relator e cujo acórdão se encontra publicado na RTJ, v. 66, p. 659-71), verbis:
‘A obediência aos princípios federais tem sido um standard da constitucionalidade dos
dispositivos das leis maiores dos Estados.’ (Direito Constitucional, Forense, II, p. 301)
Dito destaque veio a ser repetido em ementa a posterior julgado, qual seja, a Representação nº 949-RN, da qual foi Relator o eminente Ministro CORDEIRO GUERRA
(RTJ, 81, p. 332).
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Na mesma esteira, PONTES DE MIRANDA (Comentários da Constituição de 1967,
com a Emenda 1, de 1969, p. 312-3), MANOEL G. FERREIRA FILHO (Coments. à
Const. do Brasil, Saraiva, I, p. 117 e seguintes) e outros.
4. De outra parte, não há como pretender excluir-se da expressão deliberações, da
qual se serviram os textos constitucionais em comentário, a matéria referente às eleições.
Estas (as eleições) constituem a espécie; aquelas (as deliberações), o gênero. Umas
e outras representam a forma pela qual os entes coletivos exprimem a sua vontade,
através do voto. CARVALHO SANTOS, em seu Repertório Enciclopédico do Direito
Brasileiro, v. 5, p. 159-61, enumera, com detalhes, as formas várias de deliberação
através do voto, tanto no Direito Público como no Privado.
Demais, no caso particular do Rio Grande do Sul, o parágrafo único do art. 13 da
Constituição dirimiu quaisquer imprecisões, porventura existentes, ao especificar expressamente as eleições, o que não teria sentido se das deliberações não cuidasse o artigo
ao qual se agregou. Igual dispositivo se encontra nas constituições dos Estados, além de
outros, São Paulo e Pernambuco, arts. 7º, I e II, e 2º, parágrafo único, respectivamente.
5. Dessarte, cogente o princípio federal que dispõe sobre as deliberações dos Legislativos, nelas se incluindo, evidentemente, as eleições, todos em perfeita convivência,
resta, apenas, apurar o número real de votos do candidato para lhe assegurar a vitória.
E outro não pode ser senão o da maioria dos presentes, únicos votantes, satisfeito o
quorum deliberativo, ou seja, a presença da maioria absoluta dos componentes do órgão.
6. É mais do que fácil evidenciar essa verdade, de resto já acentuada no desenvolvimento do assunto.
Efetivamente.
Duas são as condições impostas na apuração do resultado da eleição para os cargos
da Mesa. A primeira é o quorum para validar o funcionamento do órgão quando se dispõe
a tomar deliberações através do voto; e ele é o da maioria absoluta dos integrantes, ou
seja, o número imediatamente superior à metade dos Deputados, tal como estatui o art.
15, a, do Regimento, cópia fiel do art. 7°, I, do Regimento da Câmara dos Deputados.
Ditos instrumentos (Regimentos) explicitaram as expressões das Constituições:
‘maioria de seus membros’ (Federal, art. 31) e ‘maioria dos membros da Assembleia’
(Estadual, art. 13).
A outra condição é que os candidatos que disputam as eleições obtenham a maioria
absoluta de votos daqueles que formam o citado quorum, ou seja, dos presentes, pois
os ausentes, como é óbvio, não votam, sequer por ficção ou simbolismo. Para que
pudessem se servir desse meio (voto simbólico), era mister que houvesse autorização
expressa, como sucede no eg. STF, através de seu Regimento Interno quando dispõe,
art. 12, § 3°, verbis:
‘Considera-se presente à eleição o Ministro, mesmo licenciado, que enviar seu voto,
em sobrecarta fechada, que será aberta publicamente pelo Presidente, depositando-se
a cédula na urna, sem quebra do sigilo.’
Tal dispositivo inexiste para as eleições nos Legislativos, nem lhe é peculiar, o que
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importa reafirmar que os únicos votos computáveis são os dos presentes.
É o que, de resto, está expresso no debatido Regimento, art. 15, e, com o acréscimo,
‘em primeiro escrutínio’, ou como estatui o Regimento da Câmara dos Deputados, art.
7º, XI, verbis: ‘(...) maioria absoluta dos votos dos membros presentes para a eleição,
em primeiro escrutínio’.
Aqui, as locuções regimentais explicitaram as palavras de que se serviram as Constituições, ‘maioria de votos’, iguais em ambas (Federal e Estadual).
7. Acentue-se que a maioria absoluta não constitui uma expressão vaga, imprecisa, indeterminada. Ela exige sempre um padrão de referência, como, de resto, se faz
expressa a própria Lei Maior, fonte e manancial primário – e da qual deve brotar a
mais pura orientação exegética dos demais preceitos de inferior hierarquia e com os
quais se relaciona.
Veja-se o que dispõe o art. 116, ao cuidar da declaração de inconstitucionalidade.
A maioria absoluta nele introduzida está determinada com o padrão de referência ‘de
seus membros ou do órgão Especial’. Igualmente o art. 144, a, b e c, e III, quando se
utiliza das expressões ‘maioria absoluta de seus membros, ou dos Desembargadores’,
ao versar o delicado tema da recusa ao acesso dos juízes.
Preceitos outros e muitos poderiam ser trazidos em abono desse entendimento,
todos extraídos da Constituição.
Dessarte, as expressões de que se serve o Regimento, art. 15, e, ‘maioria absoluta’, sem qualquer padrão especificativo; por certo que não quis se subentendesse dos
integrantes da totalidade do órgão, como explicitou na alínea a, mas a dos presentes,
pois desses é que passou a versar, após estatuir o quorum deliberativo. Esta demais é a
conclusão que se extrai da interpretação sistemática de todo o dispositivo, a qual não
difere, todavia, da sua exegese gramatical, ou seja, da norma, em particular exame, a
alínea e.
8. E tanto o quorum deliberativo como o critério para apurar o resultado das deliberações somente foi excepcionado, nas hipóteses previstas na própria Constituição.
Assim dispõem os arts. 31 e 13, in principio, respectivamente, das Cartas Federal e
Estadual. Em sintonia com eles, os arts. 40, I, 42, parágrafo único, 48, 50, 51, § 3º,
da última, aos quais correspondem os arts. 14, § 5°, 36, 37, § 3°, 48, 62, 73, § 1º, da
primeira das Constituições.
E, note-se, o quorum de exceção que, em todas as citadas disposições se especificou,
guarda inteira simetria, obediente o estadual ao federal, e tinha que ser, como de resto
tem entendido o eg. STF em numerosos julgados proferidos em Representações (RTJ,
90, p. 1-11; 81, p. 332-6; 57, p. 358-83; 52, p. 501-27).
9. Por fim, acentue-se que, no fundo, em verdade, o sistema deliberativo dos Legislativos não se alterou no regime republicano, desde a Constituição de 1891.
Veja-se a velha mas sempre nova lição de AURELINO LEAL, em sua Teoria e
Prática da Constituição Brasileira, I, 1925, p. 89:
‘Quorum parlamentar. Chama-se quorum o número de representantes necessários ao
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funcionamento de uma Câmara Legislativa. No art. 18, a Constituição estabelece regra
geral de um duplo quorum para as votações: presença da maioria dos membros de cada
uma das Câmaras, e o assentimento da maioria absoluta destes. Nas votações, a maioria
absoluta dos presentes é contada dentro da maioria absoluta dos membros da Câmara.’
No mesmo sentido é o magistério de AGENOR ROURE (A Constituição Republicana, 1920, p. 427), JOÃO BARBALHO (Constituição Federal Brasileira: Comentários,
1924, p. 89) e CARLOS MAXIMILIANO (Comentários à Constituição Brasileira,
2. ed., ampliada, p. 298).
Com o advento da Constituição de 1946, o critério não se alterou, como mostra
PONTES DE MIRANDA (Comentários à Constituição de 1946, II, 1953, p. 238).
A transição, a partir de 1934 e, notadamente, a da Carta de 1967, foi apenas pelo
aspecto absorvente e determinativo, imposto pela nova ordem federativa, a qual limitou aos Estados o poder de auto-organização, como já foi versado, jamais afetando o
critério nas deliberações.
Assim, sem nenhum proveito a invocação do v. acórdão recorrido aos precedentes,
referentes a eleições pretéritas da Mesa, exigindo, para os então eleitos, maioria absoluta
de votos da totalidade dos Deputados. O fato, por si, não geraria nenhum direito, nem
comprometeria critério diverso em eleições futuras.
De qualquer sorte, porém, após o advento da constituição de 1967, como já ficou
sustentado, tal critério não poderia prevalecer, mesmo que viesse a ser aceito pelo Regimento, o que não sucede, porque, em tal hipótese, inconstitucional seria o Regimento,
por contrariar o já comentado art. 31 da Carta Maior.
10. A longa e, por vezes, insistente e reiterada argumentação deduzida evidencia o
bom direito sustentado pelo impetrante e pelos litisconsortes ativos, fortes todos nos
textos constitucionais da República e do Estado, à sombra dos quais cabe buscar a
legítima exegese das normas regimentais pertinentes.
Todavia, o v. aresto do eg. Tribunal não lhes reconheceu, negando-lhes o direito
líquido e certo que postularam por meio do mandado de segurança.
11. Para fazê-lo, como se apura da ementa transcrita, fiel ao pensamento da douta
maioria, considerou:
a) que, segundo o Regimento da Casa, a ‘maioria absoluta’ para a eleição da Mesa,
em primeiro escrutínio, diz respeito à totalidade dos deputados que compõem o Legislativo;
b) que tal conclusão exegética decorre do próprio conceito de ‘maioria absoluta’,
que está sempre relacionada ao todo, a menos que haja restrição expressa e esta seria
a tradição da Assembleia;
c) que a regra regimental assim interpretada não afronta os arts. 31 e 13 das Constituições Federal e Estadual, que preveem ‘maioria simples’ para quaisquer deliberações,
menos as administrativas, em que se incluem as eleições, disciplinadas pelo poder de
organizar-se, segundo outorga também constitucional, art. 30.
12. Considero que, em assim procedendo, o aresto recorrido deu ensejo ao recurso
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extraordinário para o eg. STF, com seguro embasamento no art. 119, III, a e c, da Constituição Federal. Quanto à primeira alínea, porque contrariou o seu art. 31, combinado
com o art. 13 e seus incisos, especialmente o II, e o § 1º; e quanto à segunda (letra c),
uma vez que o ato impugnado foi, desde a petição inicial, e até antes dela, perante o
próprio Legislativo, ao ensejo da eleição, contestado ante a citada Carta, com base nos
já referidos artigos, e, não obstante, o acórdão julgou válido o ato incriminado.
Realmente. Não esteve bem inspirada a honrada maioria do col. Colegiado local.
Como já se fez acentuar, a regra que se contém no art. 31 da Constituição Federal,
ao qual corresponde o art. 13 da Estadual, é cogente aos Estados, cujo poder de auto-organização ficou ‘limitadíssimo’, na expressão do Ministro OSVALDO TRIGUEIRO, em passagem já transcrita, afetando até os lindes dos Regimentos Internos dos
Legislativos.
E ao fazê-lo, usando a expressão ‘deliberações’, compreendeu a todas, salvo aquelas
que ela própria, constituição, explicitou, como, de resto, o fez, de forma expressa, a
Constituição do Estado, em seu art. 13, melhor elucidado, no particular das eleições,
através de seu parágrafo único, como também já foi longamente demonstrado. Assim,
seja no pertinente ao poder regimental de auto-organizar-se, seja na função mais
ampla de administração, a depender de deliberação do órgão, seja, enfim, no âmbito
legiferante, tudo segue a regra segura e límpida do citado art. 31, salvo nas expressas
exceções consagradas no texto constitucional, também já comentadas, e nas quais não
se incluíram as eleições da Mesa.
Orientando-se diversamente, por certo, o acórdão contrariou e de frente o comentado art.
31, ao qual se pode conjugar, como reforço, o art. 13 e seus incisos, notadamente o II e o § 1°.
É o suficiente para justificar só por si o conhecimento do recurso e o seu provimento,
como bem o situou e propugnou a petição de recurso extraordinário, a qual tem inteiro
apoio nas considerações anteriores deste parecer fundadas na jurisprudência da eg.
Corte Suprema, acorde com a melhor doutrina.
Mas não é só. O excepcional oferece igual consistência quanto ao segundo fundamento, letra c.
O ato do Senhor Presidente da Assembleia ora impugnado é ‘ato do governo local’,
a que se refere a mencionada letra c, no conceito que lhe atribuem os doutrinadores
(AMARAL SANTOS. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, v. 3, 3. ed. Saraiva, n. 825, p. 156-7; JOSÉ AFONSO DA SILVA, Recurso Extraordinário no Direito
Processual Brasileiro, RT, 1963, n. 99, p. 224).
E dito ato, contestado, nas circunstâncias já referidas, perante o art. 31, c/c o art. 13
e seus incisos, especialmente o II e o § 1º, não logrou sucesso perante o eg. Tribunal,
o qual deu por sua validade.
Entretanto, a arguição de inconstitucionalidade ao aludido ato é mais do que razoável,
o que justifica o conhecimento da irresignação derradeira, nos termos da Súmula nº 285.
E, ainda, o seu provimento, pelas razões constantes da petitória recursal e amplamente
desenvolvidas neste parecer.
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13. Dessarte, seja pelo primeiro, seja pelo segundo dos fundamentos deduzidos, ou
por ambos, o que seria mais coerente, é de esperar-se o conhecimento e o provimento
do recurso extraordinário por essa col. Suprema Corte, deferindo-se o mandado de segurança, nos próprios termos do pedido, fazendo, assim, como sempre, a melhor Justiça.
14. Por último, é de notar-se que o r. julgado impugnado, ao impor condenação em
honorários de advogado em ação de mandado de segurança, dissentiu da jurisprudência
do eg. STF, cristalizada em sua Súmula, verbete nº 512, o qual foi mantido mesmo após
o advento do vigente C. Pr. Civ., como se vê de julgados vários de ambas as Turmas
(RTJ, 95, p. 404 e 428), nos quais são invocados precedentes outros.
Justifica-se aqui o conhecimento e o provimento do recurso com assento na letra d
do permissivo constitucional.”23

Da mesma forma, parecer que enfrentou questão pouco versada na
doutrina e na jurisprudência acerca dos limites do poder do Tribunal de
excluir candidato aprovado no concurso para a magistratura.
A respeito, anotou o Ministro Thompson Flores, invocando a sua
longa experiência de magistrado, verbis:
“Versa a espécie sobre o citado ato administrativo, na sua fase primeira, antes da
indicação dos concorrentes aprovados e classificados para sua regular nomeação.
Em dita fase, o procedimento concursal divide-se em outras tantas, as quais integram o que os autores denominam fases progressivas ou sucessivas (O. Ranelletti, in
Le Guarentigie della Giustizia nella Pubblica Ammnistrazione, 4. ed., Dott. A. Giuffrè
Editore, 1934, p. 117, nº 76). Assemelha-se o concurso a uma espécie de escada, cujos
degraus têm área própria e devida destinação. Por eles, degraus, vai ascendendo o
concorrente, conquistando, em cada um deles, um relativo direito subjetivo.
Parecem-me os concursos para provimento dos cargos públicos, especialmente os
dos juízes, de maior qualificação, às licitações nas concorrências públicas, como fazem
notar os tratadistas da matéria. Deles, limito-me a indicar, por sua habitual clareza, o
sempre consultado Professor Hely Lopes Meirelles, em várias de suas obras, inclusive
Pareceres, e das quais destaco seu considerado Direito Administrativo Brasileiro, 5.
ed., p. 396 e seguintes, e a clássica Licitação e Contrato Administrativo, 3. ed., p. 117
e seguintes, todas elas ilustradas com julgados, especialmente do Egrégio STF.
4.1. O que brota da simples leitura do edital em comentário é o que acaba de ser
afirmado. Sua clara linguagem e disciplinação, referente às várias fases do certame,
mostra a sua racionalidade, permitindo verificar, como nas concorrências públicas já
citadas, que, cumpridas que sejam pelo concorrente, completam-se, ultimam-se, a elas
não mais se retornando. Certamente não se afirmará que gozam, cumpridas, do poder
da res judicata, mas, porque definitivas, não se reabrem.
23

In Revista Forense, v. 303, p. 130-4.
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5. Com efeito.
O edital que rege o presente concurso, nº 24/83, é longo, detalhado e bem sistematizado. Proporciona, assim, fácil compreensão. É penoso para o concorrente pelas
exigências muitas que lhe impôs cumprir.
5.1. Começa ele disciplinando o pedido de inscrição provisória, nº 1, seguindo-se a
chamada ‘Fase Preliminar’, nº 2. Nessa se realiza a nominada ‘prova escrita preliminar’,
dividida em duas partes devidamente esclarecidas, nos 2.1 a 2.6.
Aos que forem nela aprovados, proporciona-se o direito de requererem a ‘Inscrição
Definitiva’, nº 3.1, impondo ao requerente, além de petição detalhada, a apresentação
de novos documentos, nº 3, alíneas a e e.
Convém, desde já, sublinhar o que estatuem seus subitens, 3.2 a 3.4.
Dizem eles, verbis:
‘3.2 O Órgão Especial do Tribunal de Justiça, em sessão secreta, decidirá, conclusivamente, e por livre convicção, a respeito da admissão dos candidatos aprovados na
prova escrita preliminar, atendendo às suas qualidades e aptidão para o cargo.
3.3 A Comissão colherá informes sobre os candidatos, procedendo à sindicância da
vida pregressa e investigação social.
3.4 Os candidatos aprovados na prova preliminar serão submetidos a entrevista
com a Comissão de Concurso.’
5.2. Sucessivamente seguem-se as ‘Provas Escritas’, nº 4, disciplinadas nos subitens 4.1 a 4.6; ‘Prova Oral’, nº 5.1; a de ‘Aferição dos Títulos’, nº 5, integrada pelos
subitens 5.1, alíneas a a n, e 6.2 a 6.5; as dos ‘Exames de Saúde, Física e Mental e o
Psicotécnico’, nº 7.
Atinge-se, assim, a cognominada ‘Nota Final’, nº 8; e, a derradeiro, o ‘Julgamento
do Concurso’, nº 9. Encerra-se com os esclarecimentos do prazo de ‘validade’ do concurso, nº 10. Segue-se a da ‘Nomeação’, nº 11, ‘Observações Gerais’, nos 12 a 12.5; e,
para encerrar, o de nº 13, o da ‘Comissão de Concurso’.
6. A requerente submeteu-se a todas elas e as satisfez, cumpridamente, tanto que
atingiu àquela da aprovação e subsequente classificação, cabendo-lhe o 51º lugar, em
lista que foi divulgada.
6.1 Foi aí que aconteceu o pior, resultando, após dita divulgação, omitido o seu
nome ao ser publicada a relação no D.O. de 22.05.85. Continua ela a ignorar o motivo
da exclusão, ainda que, em reclamo administrativo, o propugnasse, sendo ele indeferido,
o que lhe obstou qualquer gênero de defesa da presuntiva ocorrência da falta, a qual
há de ser grave, em face do grau de penalidade que lhe foi imposta, com o elenco de
efeitos, os mais variados e negativos, quanto à sua personalidade.
Observo, data venia, que em épocas passadas, como já salientei atrás, diversa era
a orientação da Colenda Corte.
Vigilante sempre como me impendia o ser, como os demais Colegas, estive sempre
atento a repelir concursandos sobre cuja idoneidade moral pairasse dúvida. E isso desde
os momentos iniciais de análise da inscrição. Nessa fase, fazendo-o discricionariamente,
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como já era admissível (M. Petrozziello, in Il Rapporto di Pubblico Impiego, Società
Editrice Libraria, 1935, p. CLI). Mas, note-se, procedia o Eg. Tribunal diversamente
quando a acusação ocorria em fases posteriores do concurso, quaisquer que fossem
elas, mesmo à altura posterior à da aprovação e prestes à indicação dos candidatos já
classificados. Ouvia-se, nesse ínterim, o acusado para que a conhecesse, oferecesse
defesa e, se o quisesse, apresentasse provas. Em sessão secreta, o Tribunal apreciava
o ocorrido e decidia, por maioria de votos, pela sua procedência ou não. Excluía-se o
concorrente na primeira hipótese, ou mantinha-se-o no lugar conquistado na segunda.
E assim era o seu procedimento habitual, repetido e unânime, isso porque seu ato
administrativo era, manifestamente, regrado, em harmonia com os termos da lei e em
consonância com as garantias que a Constituição assegurava ao candidato.
Em precioso estudo intitulado L’Esclusione dai Pubblici Concorsi e L’art. 51 della
Costituzione, publicado na renomada Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1952,
conclui, em significativo trecho, Giovanni Miele, verbis:
‘Quindi, di fronte a un atto amministrativo lesivo di un diritto o interesse legittimo
v’è sempre la possibilità della tutela giurisdizionale; ma, poichè la lesione di un diritto
o interesse legittimo può essere in relazione ai motivi determinanti dell’atto, la persona
cui il provvedimento si riferisce deve essere messa in grado di conoscerli. Ne consegue
allora, che, allo stesso modo in cui gli altri elementi rilevanti per la legittimità dell’atto
risultano o debbono risultare dall’atto stesso, come la competenza, l’osservanza delle
forme e della procedura, la menzione che è stato udito un parere obbligatorio, così
parimenti deve risultare dall’atto la specificazione delle ragioni giustificative che siano
giuridicamente rilevanti per la legittimità di esso.’
7. Considero, por isso, data venia, que mal orientada esteve a Egrégia Corte ao
proferir a deliberação com respeito à requerente.
8. A análise do edital do concurso não autoriza, data venia, a exclusão comentada.
Realmente, e cabe insistir.
Em duas oportunidades o respeitável Órgão Especial do Tribunal de Justiça examina
e decide a respeito da idoneidade do concorrente: primeiramente, na chamada ‘Inscrição
Definitiva’, nos 3 e 3.2; posteriormente, a segunda das fases para o exame da honorabilidade do candidato é a do ‘Julgamento do Concurso’, nº 9, e, em especial, nº 9.1.
Convém ter presente essas normas indicadas, as quais me abstenho de transcrever
para não estender em demasia o presente pronunciamento, posto que as recordando a
cada passo, pois elas são decisivas para apreciar o procedimento recursal.
8.1. Na primeira fase, o poder da Corte é discricionário, tal como o conceitua a
doutrina e repetem os julgados dos Tribunais.
Na segunda das fases indicadas, seu poder é regrado, como em qualquer outro
momento, até o da posse do candidato. E, ocorrendo a indicação da falta, o comportamento do Tribunal é diverso, obrigado que está a convocar o acusado, revelando-lhe
em que consiste a inculpação.
Oferece-lhe, então, oportunidade de defesa e até de produção de provas. Secre-
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tamente as examina e decide, já não mais de plano e conclusivamente, como sucede
quando dispõe do poder discricionário, posto que com base no livre convencimento, e
conclui por sua procedência ou não, com os efeitos daí emergentes e já considerados,
como é próprio do ato regrado.
O cuidado que deve orientar o Tribunal no exame da honorabilidade dos candidatos
à judicatura é questão que me dispenso de considerar, pois é conhecido o alto proceder
com que sempre atua a mais alta Corte de Justiça local.
Ora, se a honradez do cidadão merece integrar sua personalidade, admitindo
presuntivamente sua ocorrência, com mais forte razão a do funcionário público que
dispõe de parcela de autoridade, notadamente o juiz, que vai julgar os atos de seus
jurisdicionados, nos mais variados sentidos, seja na família, como marido e pai, seja
no ambiente de trabalho, quando pratica tantos atos administrativos, no exercício da
função, quanto na tela criminal, quando aplica as mais graves sanções.
São os magistrados como a mulher de César; sejam, em realidade, honrados, mas
parecerem o ser, como requer a comunidade onde irão praticar o seu delicado ofício.
8.2. Não foi em vão que o Egrégio Tribunal de Justiça, ao ser procedida a adaptação da Constituição do Estado à Carta Federal, propôs – e a Colenda Assembleia
Legislativa aceitou – a adaptação que constou do novo texto constitucional do Estado,
em seus arts. 109, V, e 115.
Todavia, o Governador representou à Procuradoria-Geral da República, arguindo
a inconstitucionalidade dos preceitos citados, além de muitos outros.
Tomou dita Representação o nº 749 e foi julgada improcedente (Representações no
STF, t. II, p. 206 e seguintes; RTJ, v. 50, p. 738 e seguintes).
Criou-se, na ocasião, a figura do Juiz Adjunto, estatuindo-se que só se tornaria Juiz
de Direito aquele que, depois de ultrapassado o prazo de dois anos da investidura no
cargo para o qual havia prestado concurso apenas nas provas intelectuais, prestasse,
agora, decorrido o biênio, concurso de títulos.
A excelência do novo sistema, salientei então, e com ligeiras modificações de forma,
consta hoje da Carta local, Emenda nº 7.
8.3. Invoco o precedente para mostrar que a vigilância dos Órgãos Disciplinares
não se finda com os concursos, sobre os quais se discute neste mandado de segurança.
Prorroga-se, ela, pela vida inteira dos magistrados em atividade. E ela se torna quão
mais fácil, proveitosa e salutar ao Poder Judiciário quando antes de adquirir o magistrado as prerrogativas de juiz vitalício. Ela já ocorria, há anos, no Estado de São Paulo,
no extinto Estado da Guanabara, onde o prazo era de quatro anos, e, pelas virtudes do
sistema, outras unidades da federação o aceitaram.
É que, até então, precárias eram as condições para examinar de requisitos outros a
satisfazer pelo juiz, além daqueles comprovados no concurso de provas.
Os que versaram os predicamentos impostos aos bons juízes os destacam em suas
obras, votos e artigos de doutrina (Mário Guimarães, O Juiz e a Função Jurisdicional;
identicamente o salientou o julgado em M.S. nº 2.267, em 30.11.53, publicado na RDA,
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v. 60, p. 120-3). O Diagnóstico elaborado pelo STF sobre a Reforma do Poder Judiciário realizada em 1977, quando eu exercia a Presidência daquela Alta Corte, depois do
estudo meditado dos mais de noventa volumes com proposições dos Tribunais e mais
aquelas que constam hoje de seus arquivos, o salienta. Igualmente o faz a Proposta de
Reforma do mesmo Estatuto, em 11.05.56 (in RDA, v. 46, p. 54 e seguintes).
Cabe ler, para melhor ilustrar, todo o debate que se fez na Egrégia Suprema Corte
quando, larga e profundamente, houve por bem rejeitar a inconstitucionalidade da representação, no particular, para se verificar a importância que aquela Corte emprestou
aos predicamentos impostos aos juízes (Rp. nº 749, in RTJ, v. 50, p. 738 e seguintes).
8.4. Essas observações que acabam de ser feitas para bem evidenciar a exigência
mais que indormida que se reclama quanto aos juízes e aos Órgãos Superiores que
sobre eles têm jurisdição, notadamente disciplinar – faltas de ordem moral e social –,
acaso ocorrentes, ao menos a eles imputadas, impõe-se, como não poderia deixar de
ser, sob pena de contrariar a Constituição, assegurar-lhes toda defesa, dependendo dos
procedimentos adotados dos direitos subjetivos que já dispõem, tal como estatuem os
diplomas citados. E acentue-se que sempre opera-se veladamente, discretamente, e até,
por vezes, secretamente, para assegurar, a cada passo, a discrição na sua apuração, em
prol do Poder Judiciário.
Falam por si alguns julgamentos ocorridos na Suprema Corte, muitos dos quais
participei, como se vê das publicações já feitas (RTJ, v. 85, p. 986 e seguintes; v. 86,
p. 619 e seguintes; v. 89, p. 846 e seguintes; e v. 109, p. 48 e seguintes).
9. In casu, a requerente foi excluída, cancelando-se a sua inscrição sumariamente,
nas circunstâncias já por vezes várias sublinhadas, quando, até então, sua inscrição
prevaleceu para justificar as muitas provas que lhe sucedeu.
Procedeu a Egrégia Corte como se dispusesse do poder discricionário que já não
possuía, o qual era evidentemente regrado. Obrigado, então, ao exercício de atividade
sujeita à disciplina legal, seja como se deduz das disposições constantes do edital já
comentado, as quais condensam toda a legislação pertinente, seja da própria Constituição, ao calor das quais devem ser consideradas e obedecidas.
9.1. Na espécie já tão examinada, omitindo-se o Colendo Tribunal em proporcionar
à requerente, como lhe cumpria, o direito de defender-se, praticou ato administrativo
eivado de nulidade mortal, tal como dispõe o Código Civil, art. 145, IV, aplicável
também aos atos administrativos, na lição unânime dos autores, como já salientava há
anos o Mestre saudoso Ruy Cirne Lima (Princípios de Direito Administrativo, 5. ed.,
1982, p. 94), combinado com o art. 153, §§ 15, 21 e 4º, da Constituição Federal de 1969.
Outro não é o ensinamento de Raphael Alibert, em sua obra clássica Le Contrôle
Juridictionnel de L’Administration, Paris, 1926, p. 221-2, verbis:
‘Le vice de forme en droit administratif est une nullitté qui provient de la violation
de formes édictées par les lois et règlements. Cette nullité existe sans texte et elle est
en principe absolue.
Les formalités administratives ne sont pas des procédures de pure forme dont il
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serait loisible à l’administration d’éluder l’accomplissement. Ce sont des garanties
accordées aux administrés; elles sont pour eux la contre-partie des pouvoirs exorbitants
de l’administration, ainsi qu’une assurance contre le risque des décisions hâtives, mal
étudiées et vexatoires. Elles sont en principe d’ordre public.’
9.2. É lamentável que a Egrégia Corte tenha procedido contra a lei, realizando o
ato impugnado, deslembrada de assegurar o direito de defesa à concorrente, máxime
nas circunstâncias em que o fez. Dito direito é inato à criatura humana.
O próprio Deus, o mais sábio e justo dos juízes, assim o entendeu, apesar do seu
poder total, desde o princípio do mundo. Externou-o ao ser cometido o primeiro homicídio ocorrido sobre a Terra, quando Caim, levado pela inveja, matou seu irmão Abel.
São palavras do Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, Gênesis, cap. 4, nº 9:
‘E o Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Ao que Caim respondeu: Eu
não sei. Acaso sou eu guarda do meu irmão?’
E consta do mesmo livro e capítulo, nº 10:
‘Disse-lhe o Senhor: Que é o que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama
desde a terra até mim.’
E, só então, o Senhor o puniu. Não se animou, o maior Juiz, a aplicar-lhe a sanção,
como o fez, sem ouvi-lo para que se defendesse.
E assim seguiu-se na marcha das gerações.
Entre nós, o direito de defesa jamais foi ignorado e deixou de ser reconhecido.
Desde o regime republicano, conforme a Constituição de 1891, resultou expresso, art.
72, § 16. Integrou, ele, as demais Constituições que àquela se seguiram: 1934, 1937,
1946, 1967 e Emenda nº 1/69, art. 153, § 15, em pleno vigor.
9.3. Por certo os fatos mais comuns ocorrem nos procedimentos criminais. Mas
sempre se reconheceu a necessidade de observar-se o direito de defesa nos processos
administrativos, quando do seu exame se imputa falta grave ao servidor. No presente
procedimento, a toda evidência, ele é de aplicar-se, visto que trata de processo semelhante ao qual incidem normas decorrentes do Direito Administrativo.
9.4. Cabe assinalar que, mesmo no regime revolucionário instaurado no País em
1964, os Atos Institucionais, embora sobranceiros à própria Constituição, reconheceram o direito de defesa, deixando-o expresso. Assim ocorreu com o primeiro deles, AI
nº 1/64, art. 7º, § 4º, com a regulamentação que lhe atribuiu o Decreto nº 53.897, de
27.04.1964, art. 5º (in RF, v. 206-434), ao impor graves sanções.
No STF concorri com meu voto para anular diversas sanções impostas com base no
citado art. 7º, § 4º. E o fundamento central das nulidades dos procedimentos referidos
assentou na falta de audiência dos imputados, como o impunha a citada legislação.
Destaco de tais julgamentos os primeiros deles, publicados na RTJ, v. 47-211; v. 5067; e v. 53, p. 120 e 379.
Inegavelmente o princípio em comentário, direito de defesa, aplica-se ao procedimento do concurso quando, é certo, ocorre acusação sobre o concorrente já admitido
em definitivo, depois de procedido o seu respectivo exame, discricionariamente, pelo
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Tribunal. Certo ele não vem expresso, apesar dos detalhes introduzidos na regulamentação do concurso, seja no edital, seja em leis outras a ele referentes.
Dito direito, que o Padre Vieira acentuava em seus Sermões ser ‘sagrado’, está
implícito na sua disciplinação, já que a Constituição sobre ele incide, projetando-se
com toda a força e intensidade.
Cabe, aqui, invocar a lição do saudoso mestre Pontes de Miranda, em seus Comentários à Constituição de 1967 c/c a Emenda nº 1/69, t. 4º, p. 624, c, verbis:
‘Nenhuma lei brasileira pode ser interpretada ou executada em contradição com os
enunciados da Declaração de Direitos, nem em contradição com quaisquer outros artigos
da Constituição de 1967; porém alguns dos incisos do art. 153 são acima do Estado, e
as próprias Assembleias Constituintes não os podem revogar ou derrogar. Tais incisos
são os que contêm declaração de direitos fundamentais supraestatais.’
10.1. Certamente se dirá que, em sendo assim, mesmo na primeira fase do certame,
havendo dúvida sobre a idoneidade do concorrente, o direito de defesa tinha de lhe
ser reconhecido. Sem qualquer razão o argumento, porque opera, então, o Tribunal,
discricionariamente, com o poder que sempre se lhe reconheceu e sempre constou das
leis e regulamentos dos concursos. E inexiste, ademais, qualquer direito do candidato
de ser admitido naquele instante prefacial do respectivo procedimento. Jamais daí por
diante, quando o seu pedido de inscrição já fora reconhecido como definitivo, tal como
ocorreu com a requerente.”24

A contenda foi solvida pelo Supremo Tribunal Federal, acolhendo
o parecer no RE nº 116.070-RS, publicado o acórdão na RTJ 129/883.
Ao analisar a prescrição da ação de cobrança de honorários advocatícios, teve oportunidade de expor os seus reconhecidos conhecimentos
de direito civil, concluindo, verbis:
“A) CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS
1. O título de crédito que embasou todos os procedimentos dos quais se serviram os
consulentes para receberem seus honorários como advogados foi o contrato que avençaram com Lídio Floriano Melo, através de escritura pública lavrada em 31.05.1952.
Com ele, contrato, instruíram a primeira das ações, a executiva, ajuizada contra
Lídio em 29.11.1969; dele se serviram, após, para se habilitarem na sobrepartilha da
estância ‘Duas Marias’, iniciada em 12.09.1974; e do mesmo instrumento se serviram
para a demanda que intentaram contra os herdeiros de Lídio, a qual findou em acordo,
homologado pelo juiz; e foi ele, ainda, que veio a alicerçar a ação sumaríssima, recentemente apreciada, em segunda instância, como ficou referido no capítulo anterior.
2. Das cláusulas avençadas no contrato em questão, entre outras, estatuíram as que
impende serem transcritas, e que são as seguintes:
24

In Revista de Direito Administrativo, v. 225, p. 420-5.
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‘(...)
QUARTA – Em remuneração de tais serviços, o outorgado LYDIO FLORIANO
MELLO, por bem desta escritura e na melhor forma de direito, e, na qualidade de
testamenteiro no exercício da testamentaria, se obriga a pagar aos outorgantes, seus
advogados, trinta e cinco por cento (35%), calculados sobre o líquido a ser apurado.
Considera-se líquido o saldo resultante do valor real da estância ‘Duas Marias’, acrescido da importância correspondente à indenização devida pela ocupação do imóvel e
durante todo o tempo, desde as escrituras de venda ou cessão de direitos hereditários
até final liquidação – deduzidas as parcelas correspondentes ao preço mais os juros
moratórios e quaisquer benfeitorias no mesmo prédio rural, realizadas pelo comprador.
QUINTA – Entende-se rescindido de pleno direito o presente contrato de honorários
de advogados e sujeito, em consequência, o outorgado LYDIO FLORIANO MELLO,
ao integral pagamento dos mesmos honorários advocatícios:
a) (...);
b) se esta, sem justa causa, revogar os poderes já outorgados aos mesmos;
(...)
OITAVA – Os honorários serão devidos aos advogados ora outorgantes, ressalvada
a hipótese da referida cláusula quinta e suas letras – logo após a terminação do serviço
judiciais a que se obrigaram e que deverão realizar sem dolo e nem malícia e deverão
ser pagos, anual e parceladamente, até final liquidação, com o saldo dos arrendamentos produzidos pelo mesmo imóvel rural. Entende-se saldo a importância líquida da
renda, descontadas as quantias atinentes ao pagamento de impostos e taxas relativos e
incidentes sobre o mesmo campo; (...)’
3. Através delas, as cláusulas, em conjugação com o mandato recebido, impunha-se aos consulentes a missão de usarem dos procedimentos adequados para fazerem
retornar ao acervo hereditário de Narciso Melo a estância ‘Duas Marias’, bem
como a ele, espólio, incorporarem a indenização que apurassem em liquidação,
decorrente da ilegal ocupação daquela área, ou seja, desde a posse até sua efetiva
restituição. Daí os precisos termos do pedido, constante da parte derradeira petição
inicial, da ação proposta, de nulidade da alienação, anteriormente transcrito, mas
que convém repetir, verbis:
‘(...) devolverem ao monte da herança a estância de criar denominada ‘Duas Marias’, devendo, ademais, repor ao monte o valor correspondente à indenização pela
fruição e ocupação do prédio rústico, acrescido dos juros legais moratórios, descontada
a quantia relativa ao total do preço pago, acrescida, também, de juros legais, tudo na
conformidade do que for apurado em liquidação.’
4. Por isso, os honorários contratados, em princípio, somente seriam devidos com
o cumprimento integral daquela pretensão, acolhida, sem restrições, pelo julgado final
do Eg. Supremo Tribunal Federal.
5. Todavia, obstados ficaram os consulentes de levarem a bom termo o seu encargo,
pela atitude do contratante, Lydio, bem como dos demais herdeiros que, posteriormenR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.23-116, 2011
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te, lhes haviam outorgado procuração para a execução amigável do acórdão referido,
revogando, imotivadamente, seus mandatos.
6. A partir de então ou, mais precisamente, quando fossem notificados dos atos
revogatórios, dispensados estavam os consulentes da atividade profissional a que se
haviam comprometido, sem prejuízo do direito de receberem a totalidade dos honorários profissionais contratados, tal como dispõe a cláusula quinta, letra b, do contrato,
antes também transcrita.
7. Sucede que o contrato de honorários em questão, tendo em vista as condições
estipuladas, caracteriza-se como especial, nominado pelos doutores como contrato
cotalício ou quota litis. Com base nele, o quantum ajustado somente dará direito a seu
recebimento quando ocorrer lucro para o cliente, ou seja, quando a demanda proposta
for julgada procedente, ainda que em parte. E é exatamente sobre o líquido apurado
que incidirão as percentagens ajustadas, proporcionando sua paga (PONTES DE MIRANDA, Trat. de Dir. Priv., VI, 1955, p. 151).
8. Assim, embora os consulentes se tornassem titulares do direito à totalidade dos honorários contratados, sem necessidade de prosseguirem, como advogados, na execução
do acórdão final do Eg. Supremo Tribunal Federal, em face da revogação do seu mandato
pelos outorgantes, não poderiam eles, os consulentes, exercitá-los, desde logo; e isso
porque a percentagem a eles referentes incidiria sobre o líquido a ser apurado, definido,
dito líquido, como o valor real da estância ‘Duas Marias’, acrescido da importância
correspondente à indenização devida pela ilegal ocupação do referido imóvel, durante
todo o tempo, desde as escrituras de venda ou cessão de direitos hereditários, até final
liquidação, deduzidas as parcelas correspondentes ao preço, mais os juros moratórios
e quaisquer benfeitorias no mesmo prédio rural, realizadas pelo comprador, tal como
dispõe a cláusula quarta, antes igualmente transcrita.
9. Tudo, pois, está a mostrar que o exercício do direito assegurado aos consulentes,
de receberem seus honorários profissionais, estava a depender de dois acontecimentos
futuros, quais sejam: 1º) a verificação do valor real da estância a devolver; e 2º) a
liquidação do valor da indenização devida pela sua ocupação, como ficou explicitado
anteriormente. Eram fatos jurídicos porvindouros, inexistentes à época da revogação
do mandato e só ocorridos anos após, o último dos quais, recentemente, com a prolação
da respectiva sentença de liquidação.
É a aplicação do disposto, respectivamente, nos arts. 114 e 118 do Cód. Civil, verbis:
‘Art. 114. Considera-se condição a cláusula que subordina o efeito do ato jurídico
a evento futuro e incerto.
(...)
Art. 118. Subordinando-se a eficácia do ato à condição suspensiva, enquanto esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.’
A propósito, com propriedade, acentuou o eminente e saudoso Min. Orosimbo
Nonato, ao votar, como relator, no RE nº 13.386, do D.F., in Rev. For., 132, p. 420:
‘(...) É certo que, na pendência da condição suspensiva, a obligatio não se torna
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exigível, nihil interim debetur a condição suspensiva impede antes de seu implemento,
que o ato desvele sua eficácia (vede Espínola, in Manual Lacerda, v. III, parte 2, p. 294).
Como disse Coviello, ‘il negozio esiste anche prima s’avveri la condizione, ma la
sua efficacia rimane sospesa’ (Man. di Dir. Civ., § 134, p. 426).
O que então ocorre é uma expectativa, posto que qualificada, de direito, que se
adquirirá com o seu implemento.’
Anteriormente, no mesmo sentido, já decidira o Eg. Supremo, ao julgar o Ag. de
Pet. 4.192 do D.F., em 05.05.1926, do qual foi relator o eminente e saudoso Min. Edmundo Lins (Rev. de Direito, 83, p. 369-72). E, mais recentemente, no RE nº 83.942,
em 19.10.1976, do qual foi relator o eminente Min. Cunha Peixoto (apud M. NOELI
FOL, Direitos do Advogado do Paraná, p. 295-304).
Esta é, ademais, a lição dos nossos tratadistas. Além de ESPÍNOLA, citado inicialmente, cabe acrescentar: CLÓVIS (Cód. Civ. Coment., I, 1931, p. 365-6); CARVALHO
SANTOS (Cód. Civ. Bras. Inter., III, 1937, p. 51-63); CAIO MÁRIO (Inst. de Dir. Civ.,
I, 1978, p. 487-93) e outros.
Inobstante, PONTES DE MIRANDA, cuidando, especificamente, dos contratos cotalícios de honorários, como, no caso, preleciona, in Trat. de Dir. Priv., VI, 1955, p. 151:
‘(...) Nos contratos cotalícios de honorários, em que a percentagem há de ser paga
afinal, a pretensão somente nasce quando se procede à liquidação. Não há, aí, condição
suspensiva; há direito e, ao ser feita a liquidação, pretensão.’
10. Pouco importa que, em 29.11.1969, após a revogação dos mandatos, tenham os
consulentes ajuizado contra Lídio Floriano de Melo ação executiva visando a cobrar
seus honorários.
É que, com o julgamento final da causa, tal procedimento tornou-se ineficaz; com
ele, pois, não se podendo operar para o desprezo da condição suspensiva já comentada
e constante do contrato.
B) DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO
1. Como ficou inicialmente esclarecido, a Cda. 1ª Câmara Cível do Tribunal de
Alçada, ao julgar a apelação interposta pelos réus vencidos, herdeiros nomeados de
Narciso Melo, houve por bem decidir:
a) por unanimidade, rejeitar as prejudiciais suscitadas pelos apelantes, de carência
de ação e coisa julgada; e
b) por maioria, acolher a de prescrição do direito de ação, também por eles arguida.
2. Conquanto uniformes na conclusão, reconhecendo a prescrição, dissentiram os
votos vencedores na sua fundamentação.
Operou o do relator com o contrato de honorários, e dele extraiu subsídios para
reconhecer que o marco inicial do prazo da prescrição era o da data do julgamento
final proferido pelo Eg. Supremo, ou seja, 25.11.1963, posto admitisse que, ainda que
fosse ele 29.11.1969, consumada, de qualquer sorte, estaria a prescrição, sem apreciar
os motivos que, porventura, tivessem interrompido o prazo quinquenal.
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Mais completo se fez o voto do terceiro juiz, Dr. Lio Schmitt, após seu pedido de
vista dos autos.
Embora reconhecesse ser encargo do Espólio pagar os honorários dos advogados
contratados pelo testamenteiro, concluiu, inobstante, que não estava dito acervo hereditário vinculado às cláusulas do contrato ajustado apenas entre o testamenteiro e
os profissionais, dado que sobre dito contrato não foram ouvidos nem o inventariante
nem os herdeiros; nem ocorreu, ademais, homologação judicial.
Por isso, concluiu que o direito dos advogados de cobrarem seus honorários defluiu
da data em que se verificou a revogação do mandato, quando, consequentemente, se
iniciaria a contagem do prazo para prescrição. Protraiu-o, todavia, para 29.11.1969,
data do ajuizamento da primeira ação de cobrança, em questão, ausente que se fizera
a notificação do ato revogatório. E, como repeliu qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, aceitou sua consumação.
3. Com todas as vênias dos nobres juízes que formaram a maioria, no julgamento
rememorado, tenho que não foram bem inspirados ao acolherem a prejudicial de
prescrição.
É o que se pretende demonstrar a seguir.
4. Como preleciona CÂMARA LEAL, em sua clássica monografia Da Prescrição
e da Decadência (p. 21 e seguintes), um dos fundamentos nucleares do instituto da
prescrição assenta, desde o Direito Romano, na omissão, na negligência, no descaso,
no desinteresse do titular do direito em exercê-lo. Assim tem decidido, também, o Eg.
STF (Rev. For., 124/121-2 e 105/279-82).
Foi esse o comportamento dos advogados consulentes? A resposta só pode ser,
seguramente, negativa.
Com efeito.
Desde 1952, ou seja, há 31 anos, se entregaram os consulentes na defesa de seu
constituinte, propondo a primeira das ações por eles ajuizadas, a qual, sempre no bom
combate, lograram vitoriar-se, na derradeira instância, o Plenário do Egrégio Supremo.
Depois, foram as tratativas amigáveis como queriam os interessados para a execução
do acórdão. Já quase exitosos, ao cabo de três anos, viram, imotivadamente, revogados
seus mandatos.
Daí os procedimentos de que se valeram para se verem pagos. A primeira das ações
em 1969. O procedimento administrativo, ao habilitarem seu crédito nos autos da sobrepartilha, iniciada em 1974. A seguir, na outra ação proposta contra os herdeiros de
Lídio Floriano Melo, a qual findou por acordo. Por último, a que se iniciou em 1981.
E, tudo isso, para receberem seus honorários profissionais pelos serviços prestados.
Proporcionaram com seu pertinaz labor vultoso patrimônio aos herdeiros de Narciso
Melo, no qual não seriam aquinhoados não fossem, repita-se, seus ingentes e longos
esforços, como competentes advogados.
Tudo está a evidenciar que o reconhecimento da prescrição não se poderia ter alimentado em boas fontes do Direito.
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5. Como ficou bem deduzido nas considerações da seção anterior, se é certo que a
revogação dos mandatos originou o direito aos advogados consulentes de receberem a
totalidade dos honorários contratados, todavia, seu recebimento estava a depender das
condições suspensivas introduzidas na própria avença, somente realizadas posteriormente.
Basta ter presentes as cláusulas antes transcritas, que, sem dificuldade, concluir-se-á que, antes da devolução da estância ‘Duas Marias’, quando seria apurado o seu
real valor, e se procedesse à liquidação correspondente à indenização pelo decurso de
tempo da ilegal ocupação, satisfeitas não estariam as condições.
É, pois, da realização de cada uma delas que se há de contar o prazo da prescrição,
nos termos do art. 170, I, combinado com os arts. 114 e 118, todos do Código Civil.
Em abono dessa solução, mostram-se, a meu ver, valiosas as considerações expendidas por Guillouard, em obra célebre, verbis:
‘...toutes les fois qu’une créance est conditionnelle, ou à terme certain ou incertain,
la prescription commence non du jour où la créance est née, mais du jour où elle est
devenue exigible par l’accomplissement de la condition ou l’arrivée du terme. La raison
en est que la prescription suppose une négligence du créancier dans l’exercise de son
droit, et on ne peut lui reprocher aucune négligence tant que la créance n’est pas exigible.’ (In Traité de La Prescription, Paris: A. Pedone Éditeur, 1901, t. 1º, p. 77, nº 77)
E, satisfeitas ambas, há menos de cinco anos da era em que ingressaram em juízo
– 08.09.1981 – os consulentes, com o procedimento sumaríssimo a que se refere o
acórdão comentado, não se teria ultimado o quinquênio estatuído pelo art. 100 da Lei
nº 4.215, de 1963.
A tal conclusão se chega, operando com o contrato de honorários ajustado entre o
testamenteiro e os advogados consulentes.
6. Posto tenha o douto voto do terceiro juiz reconhecido a responsabilidade do
Espólio pelo pagamento dos honorários debatidos, invocando para tanto o disposto
nos arts. 1760 e 1137, II, respectivamente, do Cód. Civil e do C.P.C., considerou que
não estava ele, Espólio, vinculado às cláusulas do contrato e pelas razões já apontadas
anteriormente. Daí não encontrar motivos para considerar as condições suspensivas
nele introduzidas.
7. Penso, data venia, que o raciocínio, por demasiado simplista, não concluiu com
o devido acerto.
Admito, ad argumentandum, a desvinculação reconhecida. Todavia, sua razão de
ser residiria no pertinente ao prejuízo que, porventura, trouxesse aos herdeiros, ou seja,
no valor dos honorários, por serem exorbitantes ou excessivos, pois o dever de pagá-los o reconheceu o nobre juiz no voto em apreciação. Assim, sobre a percentagem de
35% contratada. No mais, as cláusulas são até limitativas para os consulentes. E sua
invocação fala por si própria. Ademais, a base sobre a qual assentaria o cálculo é da
própria lei, e, tanto o vencimento ordinário como o extraordinário da avença, igualmente, nela assentam, como se vê, da simples leitura, respectivamente, dos arts. 97, in
fine, 100, I, II e V, parte segunda, todos da Lei nº 4.215, de 1963.
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Assim, também, para o Espólio e os herdeiros, inteiramente válidas eram as condições suspensivas, as quais se impuseram os próprios consulentes e em manifesto
favor daqueles.
8. Quando, porém, se venha a aceitar a desvinculação completa e integral do Espólio,
aos termos e demais cláusulas do contrato de honorários de advogado, como quer o r.
voto, ainda assim, não há, data venia, como reconhecer prescrito esteja o direito dos
consulentes, obrigando-os a nova demanda, sabe-se lá por quantos anos ainda, para
fazerem valer o seu direito, através, então, da ação ordinária de enriquecimento sem
causa, direito esse nitidamente pessoal, e cuja prescrição é vintenária, nos termos do
art. 177 do C. Civ. (FONSECA, Arnoldo Medeiros da. In: CARVALHO SANTOS.
Repert. Enciclop. do Dir. Bras., v. 20, p. 237-42).
Efetivamente.
Brotam dos autos e dos documentos deles extraídos e que me foram presentes, de
forma quase solar, que duas causas interromperam a prescrição do direito dos autores:
as do art. 172, III e V, do C. Civ. Dizem elas:
‘Art. 172. A prescrição interrompe-se:
I – (...).
II – (...).
III – Pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário (...).
IV – (...).
V – Por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.’
O primeiro deles, tomado em sua ordem cronológica, é constituído pela já mencionada ‘CARTA DE COMPROMISSO’, subscrita pelos herdeiros, firmada em
15.09.1972, em instrumento particular, subscrito, também, por duas testemunhas, e
jamais impugnado.
Dele cumpre destacar duas de suas cláusulas, as de números 2 e 8. Seu texto integral
é o que segue:
‘(...)
2) Os signatários se comprometem a concordar que o imóvel em questão seja dado
em arrendamento ou parceria a terceiros, mesmo por prazo superior ao fixado para a
indivisibilidade, para que, com a renda, sejam atendidos os encargos do imóvel, inclusive
os correspondentes às despesas judiciais e aos honorários devidos pela propositura da
ação de anulação da cessão ou venda de direitos hereditários a Orivaldo Lara Palmeiro
e consequente execução da sentença;
(...)
8) Todos os condôminos participarão, na proporção de seus quinhões, de todas
as dívidas, obrigações e despesas contraídas ou feitas no interesse dos condôminos
e referentes ao imóvel denominado ‘Fazenda Duas Marias’, excluídas, porém,
NAIR MELLO e VILMA MELLO GOMES DE OLIVEIRA, do que é devido pelos
condôminos aos advogados Edgar Wilson Mondadori, Carlos Alberto Mondadori,
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Cyro de Carvalho Santos, Edilberto Degrazia e Ricardo Talaia O’Donell.’
Tenho, por inequívoco, o reconhecimento da dívida dos consulentes, referente a
seus honorários, pelos herdeiros; e, assim, servindo de causa interruptiva da prescrição,
na data de sua lavratura, tal como o requer o citado inciso V do art. 172, do C. Civ.,
antes transcrito.
Trata-se de instrumento pelo qual os condôminos da estância ‘Duas Marias’, ainda
então indivisa, se propunham arrendá-la. Por isso, comprometiam-se, como o denominaram na CARTA, a repartir as rendas que adviriam, as quais caberiam pro rata a cada
um, e, bem assim, as despesas, entre as quais precisavam os honorários em questão,
tendo até o cuidado de especificar a ação da qual decorriam e da sua própria execução.
Dita cláusula 2 casa-se, perfeitamente, com aquela que consta do contrato de honorários,
na ordem oitava e antes também transcrita, onde se declina uma das formas do recebimento dos honorários, ou seja, com os recursos das rendas da estância em questão.
E reiteraram os herdeiros seu dito compromisso, incluindo outros além dos consulentes, mas que trabalharam nas causas; explicando-se a ressalva de duas delas por
que se teriam proposto pagar a parte que julgavam devida, a qual resultou em depósito
judicial, procedido em 1974.
Nem os comentadores do preceito em menção – art. 172, V – exigem atributos
outros para o ato interruptivo.
A propósito, sinala CÂMARA LEAL em sua monografia anteriormente citada,
após versar o tema e a doutrina, inclusive no Direito Alemão, baseado em Plank, cuja
opinião transcreve (ob. cit., p. 225), verbis:
‘(...)
Resumiremos, pois a interpretação do dispositivo legal, dizendo: sempre que o
sujeito passivo pratique algum fato ou faça alguma declaração verbal ou escrita, que
não teria praticado ou feito, se fosse sua intenção prevalecer-se da prescrição em curso,
esse ato ou declaração, importando em reconhecimento direto ou indireto do direito do
titular, interrompe a prescrição.’
No mesmo sentido são os ensinamentos de CLÓVIS (ob. cit. v. I, p. 444, nº 5);
CARVALHO SANTOS (Cód. Civ. Bras. Interp. III, 2. ed., p. 430-1, nº 7); CAIO MÁRIO (Instituições de Dir. Civ. I, 1978, p. 606).
E essa tem sido a orientação da jurisprudência, sempre pacífica, do STF.
Votando, no julgamento do RE nº 7.952, em 20.07.1944, assinalava o saudoso Min.
Castro Nunes: ‘(...) o ato inequívoco pode ser indireto para o reconhecimento (...)’
(Rev. dos Tribs., 162-363).
Na mesma linha é o que se lê no julgamento do RE nº 4.416, em 01.08.44, através
da palavra de seu eminente e saudoso Min. Orosimbo Nonato. Admitiu ele que o ato
interruptivo pudesse até ser virtual, não se fazendo mister fosse ele expresso. O que
se faz necessário é que, inequivocamente, se relacione com a dívida reconhecida (Rev.
For., 103-53-4).
Igualmente, ficou assentado no RE nº 8.558, em julgamento de 17.10.1944, quando
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aquele eminente Ministro, como relator, admitiu, fundado em autores estrangeiros, que
o reconhecimento em observação poderia até mesmo ser verbal, o que autoriza concluir
que qualquer meio, desde que inequívoco, se faz válido para o fim interruptivo (Rev.
For., 105-80-1).
É no sentido exposto o pensar dos doutos: Baudry-Lacantinerie, in Traité Théorique
et Pratique de Droit Civil (De La Prescription), Paris: Librairie Du Recueil, 1899, t.
XXV, p. 325, nº 529; Henri de Page, in Traité Élémentaire de Droit Civil Belge, Bruxelles: Établissements Émile Bruylant, 1943, t. 7º, v. II, p. 1.078-1.080, nº 1.194; L.
Guillouard, in Op. cit., p. 230-2, nos 247-248.
Dispensável, dessarte, a invocação de julgados ou opiniões de doutores outros
para evidenciar que a CARTA DE COMPROMISSO revela, de forma inequívoca, o
reconhecimento da dívida, e, consequentemente, por hábil, interrompeu o prazo da
prescrição na data em que foi firmada.
9. Cumpre, por fim, verificar da causa final que também teria interrompido o fluxo
prescricional. Refiro-me à do já citado art. 172, III, pela apresentação do título de
crédito no juízo de inventário.
O inventário, no caso, diz respeito à sobrepartilha, procedida no acervo devolvido:
a estância ‘Duas Marias’ e o líquido apurado pela sua ilegal ocupação. Pois foi nesse
procedimento administrativo que se verificou a apresentação do título de crédito dos
consulentes. Dito título é o mesmo que embasa a presente ação: o contrato de 31.05.1952.
Nem os autores dispõem de outro. Em decorrência dele é que o inventariante Lídio,
em suas declarações, nos autos da referida sobrepartilha, procedeu à sua descrição,
em 16.04.1975. Fê-lo em cumprimento ao disposto no art. 993, IV, f, do CPC; e, mais
tarde, no decurso do demorado andamento do feito, se dispôs à separação de bens para
seu pagamento.
E foi, não somente diante das declarações em apreço como da apresentação, em
21.12.1976, pelos consulentes de seu título de crédito, que, frente às impugnações
dos herdeiros e do legatário, Hospital São Patrício, o juiz despachou, encaminhando
a pretensão às vias ordinárias, o que ocorreu em 28.08.1980 (fl. 322), dos autos da
sobrepartilha em questão.
Dessarte, além da interrupção da prescrição anteriormente verificada, com a CARTA de 15.09.1972, outra se operou, posterior, com a citada apresentação do título de
crédito, pelos credores, no juízo de inventário, no caso a sobrepartilha.
10. Pouco influi o largo espaço de tempo que mediou entre a citada apresentação
do título, em 21.12.1976, e o despacho do magistrado, ocorrido em 28.08.1980, de
resto, inferior a cinco anos. É que, enquanto, vigilantes, aguardavam o pronunciamento
dos herdeiros e demais interessados, e processava-se o feito, até que o juiz decidisse a
respeito, persistia seu propósito de cobrar, obstando fluxo prescricional. Tal comportamento dos credores, posto que, em processo de inventário, equipara-se ao ajuizamento
da própria ação de cobrança, como se pode extrair da conjugação do art. 1796, §§ 1º e
2º, do C. Civ., e arts. 1018 e seu parágrafo único e 1039, I, in fine, do CPC.
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Nesse sentido é a lição dos autores, dos quais invoco apenas CARPENTER (Manual
Paulo Lacerda III, já citada, p. 287); ALMEIDA OLIVEIRA (A Prescrição, p. 122);
OLIVEIRA CASTRO (Cód. Civ. Interp. pelo STF, II, p. 77) e BRENO FISCHER (A
Prescrição nos Tribunais, II, 1957, p. 288 e segs., § 253), invocando excelente julgado
do Trib. de Justiça de S. Paulo, in Revista Forense, 108/316-7, da lavra do saudoso
processualista Herotildes Lima, cuja expressiva ementa dispõe:
‘Honorários médicos. Prescrição. Interrupção.
A apresentação do crédito de honorários no juízo do inventário produz interrupção
da prescrição que só recomeça a correr depois de decidida a remessa do credor às vias
ordinárias.’
11. A longa e detalhada exposição, por vezes até demasiado insistente, evidencia
que, quando os autores, ora consulentes, ajuizaram sua ação de cobrança contra os herdeiros de Narciso Melo – 08.09.1981 – através do procedimento sumaríssimo, prescrito
não se achava o seu direito, mesmo que se levasse em consideração a desvinculação
completa entre o contrato de honorários e os herdeiros em questão, ora demandados.
E isso porque:
a) iniciado o prazo em 29.11.1969 com a propositura da primeira das ações, sofreu
interrupção com o reconhecimento da dívida pela ‘CARTA COMPROMISSO’, de
15.09.1972;
b) passando o prazo de novo a fluir da última das datas, foi novamente interrompido, em 21.12.76, com a apresentação do título de crédito no juízo do inventário
(sobrepartilha);
c) e porque dita interrupção é de efeito prolongado (BRENO FISCHER, ob. e vol.
cit. p. 288, primeira parte), só findou em 02.08.1980, quando, pondo termo ao pedido de
pagamento, despachou o juiz, encaminhando os credores às vias ordinárias; contando-se daí, de novo, o prazo;
d) ajuizada a derradeira ação em 08.09.1981, não decorreram os cinco anos, prazo
prescricional estatuído pelo art. 100 da Lei nº 4.215, de 1963, seja da última das datas
mencionadas, seja da penúltima delas.”25

Os seus pareceres lembram, na forma de deduzir e de concluir, o
mesmo estilo dos tempos de juiz: o modo límpido e correntio que notabilizaram as suas sentenças e acórdãos.
Em expressiva homenagem que lhe foi prestada pela academia, logo
após a sua aposentadoria, o saudoso Desembargador Mário Boa Nova Rosa
delineou com fidelidade o perfil do jurista Carlos Thompson Flores, verbis:
“O juiz Carlos Thompson Flores, porque juiz ele foi todo, só e sempre, teve a Justiça,
com esses conceitos, como o breviário em que assentou a sua fé no primado do Direito.
25

In Revista Forense, v. 359, p. 182-8.
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Não tomou, porém, esses princípios, como armadura ou como escudo, mas brandiu-os, como lança ou como gládio, durante toda sua longa, brilhante e prestimosa vida
de julgador. Mesmo afastado já da esperança sem temor, da mocidade; mas ignorando
também o temor sem esperança dos que não tem mais futuro, acreditou sempre no
poder da Lei e na majestade da Justiça.
Foi bem o tipo clássico do magistrado de carreira, que fez do hábito de julgar um
sincero apostolado e só compreendeu o Direito como uma obrigação superior, pairando
acima dos interesses e das paixões.
Nunca foi mero aplicador da lei; nem simples compulsador de ementários de jurisprudência; e, muito menos, um insensível aos dramas humanos que a realidade, surpreendentemente, suscita, alguns com aparência de insolúveis. Pelo contrário, timbrou sua
fecunda caminhada com provas incontroversas de penetrar no âmago da lei, subtraindo da
norma sua essência de justiça, para conciliar o interesse público com as pretensões privadas
das partes, não sacrificando o direito, nem sendo rigoroso ao extremo, nem tolerante em
demasia; porque fez dos repositórios de julgados a bússola de suas convicções sobre o
contexto social do momento, sem tornar-se subserviente com o fim escuso de aumentar
a probabilidade de serem as sentenças mantidas, com um falso halo de prestígio, mesmo
contrariando as verdadeiras ideias de seu subscritor não reveladas; sempre se despiu do
aparato de autoridade intransigente que, de fato, nunca se impõe, embora possa ser temida,
para revestir-se de autoridade branda, mas firme.
Proferiu decisões que ficaram assinaladas com a sua marca, pois – como refere
Lourenzo Carnelli – nenhum julgador se despoja inteiramente de seus hábitos, inclinações e preferências, que gravitam em torno de suas decisões, sem que ele o queira
ou saiba. Pode, se exercitar a centelha divina que Deus põe em sua mente, realizar a
função criadora reclamada por Alberto V. Fernandez, advogado e professor argentino,
do juiz, para quem as normas jurídicas gerais são esboços, incompletos objetos, obscuros e, às vezes, toscos, que o intérprete estuda, analisa e penetra com toda a ciência
ao seu alcance.
O pragmatismo de sua longa formação de juiz pareceu, quiçá, formalista (...). Mas
esse formalismo traduzia a pureza de seus métodos de jurista clínico, que tanto valorizava a perfeição do diagnóstico quanto enfatizava a adequação, a cada mal específico,
da terapêutica própria. No mais, mesmo em questões de índole formal, foi benevolente
e tolerante, trazendo aos textos rígidos e frios o abrandamento que sua inclinação
temperamental impunha. Do juiz profissional, justamente envaidecido de sua carreira
e da missão augusta que desveladamente cumpriu; do juiz liberal em quem a ânsia de
fazer justiça às partes tornava reparador intransigente das violações à liberdade, não só
dos probos e dos justos, mas de todos, sem discriminações nem fronteiras outras que
as da lei; do juiz exato na transigência, generoso na severidade, humano na disciplina
– de um juiz assim dotado pode se dizer que nasceu para a mais alta Corte de Justiça,
indo nela encontrar a mesma atmosfera que seu modo de ser desde sempre respirara.
(...)
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No grande volume que é a vida de S. Exa., a sua atuação como juiz ficará assinalada
entre duas folhas: a longínqua e modesta pretoria de Herval do Sul e a recente e magnífica
presidência da Corte Suprema; mas, ao contrário da flor esmaecida que, para lembrança
de alguém, se conserva entre as páginas de um livro, seu exemplo não perderá o viço
na memória de seus contemporâneos e servirá de modelo para os porvindouros.”26

A morte alcançou-o em 16.04.2001, aos 90 anos de idade.
Em 15.08.2001, o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul
conferiu-lhe a Comenda Honorífica “Magistrado Exemplar” post mortem,
num público reconhecimento aos seus elevados méritos como juiz e jurista.
No decorrer de quase meio século, repetindo Bento de Faria, o Ministro
Carlos Thompson Flores distribuiu justiça sem os excessos da mediocridade exibicionista, praticou o bem sem alardes; elevou o conceito de
nossa Pátria, honrou a sua toga, impôs-se ao respeito e à admiração dos
seus pares e jurisdicionados, avassalou os corações de quantos serviram
ao seu lado e sobretudo os dos que continuarão a fruir o proveito dos
seus ensinamentos.
Nos merecidos aplausos que rodeiam a longa trajetória do Ministro
Carlos Thompson Flores, resplandece a qualidade mestra de todo homem
marcante: a fidelidade a si mesmo, à sua vocação e aos seus ideais de
justiça. Foi nesse nobre sentimento que acumulou forças para contrariar
os poderosos, para amparar os fracos, para desprezar a momentânea e
falsa opinião das multidões e para servir o interesse superior da Justiça.
Afirmou um magistrado francês que
“c’est mal définir la grandeur du magistrat, que de ne la faire connaître que par son
pouvoir. Son autorité peut commencer ce tableau, mais sa vertu seule peut l’achever.
C’est elle qui nous fait voir en lui l’esprit de la loi et l’áme de la justice; ou plutôt il
est, si l’on peut parler ainsi, le supplément de l’une et la perfection de l’autre. Il joint à
la loi, souvent trop générale, le discernement des cas particuliers; il ajoute à la justice
cette équité supérieure sans laquelle la dureté de la lettre n’a souvent qu’une rigueur
qui tue, et l’excès de la justice devient quelquefois l’excès de l’iniquité”.27

Nenhuma sentença literária seria mais apropriada de esclarecer a
magistratura de Carlos Thompson Flores como essa de D’Aguesseau, ao
revelar o segredo da projeção de sua jurisprudência, que se prolongará
26
27

In Revista Estudos Jurídicos, v. XI, n. 32, a. 1981, p. 102-3.
In Oeuvres Choisies du Chancelier D’Aguesseau. Paris: Librairie de Firmin Didot Frères, 1863, p. 108.
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pelo tempo afora, pois soube marcar acima dos interesses dos homens e
das contingências do momento para representar o mais puro ideal da Justiça, como aquele expresso por Bossuet em presença de Luiz XIV, verbis:
“Deve ela – a justiça – ser presa a regras. Inegável em sua conduta, conhecendo
o verdadeiro e o falso nos fatos que expõe. Deve ser ainda cega em sua aplicação.
Sobretudo, deve ser branda algumas vezes, dando lugar à indulgência. Finalmente, a
Justiça é insuportável nos seus rigores. A constância a fortalece nas regras; a prudência
a esclarece nos fatos; a bondade lhe faz compreender as misérias e as fraquezas. Assim,
a primeira a sustenta; a segunda, a aplica; a terceira, a tempera. Todas as três virtudes
a tornam perfeita e a completam por seu concurso.”28

Virtus praestat ceteris rebus.

28

In Oeuvres de Bossuet. Paris: Firmin Didot Frères, 1862. t. I, p. 421.
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A restituição de benefícios previdenciários pagos
indevidamente e seus requisitos
Rômulo Pizzolatti*
Pretendo tratar aqui da restituição de benefícios previdenciários pagos indevidamente e dos seus requisitos. Sendo vasto o tema, é preciso
recortá-lo, deixando de parte uma série de situações que podem melhor
ser tratadas de forma particular. Assim, se os benefícios foram recebidos
por força de decisão judicial transitada em julgado que depois foi tornada
sem efeito mediante ação rescisória, a questão da restituição se mostra
bastante complexa e não é razoavelmente solucionável mediante critério
a priori, como bem observou J. C. Barbosa Moreira.1 Outra situação é a
do pagamento de benefício previdenciário por força de decisão judicial
que vem a ser tornada sem efeito no próprio processo.2

* Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
1
Comentários ao Código de Processo Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense. v. V, p. 207-209, n. 126.
2
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por voto de desempate, referendou, na sessão de 06.10.1994,
no âmbito da ADI nº 675, rel. Min. Sepúlveda Pertence, o despacho do seu presidente que suspendera trecho
do hoje revogado parágrafo único do art. 130 da Lei nº 8.213, de 1991, que isentava o beneficiário de restituir
valores recebidos por força de decisão intermediária depois reformada por instância superior. O mérito da
ADI não chegou a ser apreciado, pois, em face da revogação dos dispositivos impugnados, a ação foi julgada
prejudicada. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por seu turno, tem entendido que não cabe a restituição
pelo beneficiário de valores recebidos a título de benefício previdenciário, por força de antecipação da tutela
que vem depois a ser tornada sem efeito (cf. REsp nº 991.030-RS, Terceira Seção, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, D.J. de 15.10.2008).
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Desconsiderados aqui esses casos, buscarei analisar somente a situação
em que o benefício previdenciário é pago indevidamente, em decorrência
de erro administrativo da própria autarquia previdenciária.
Partindo da literalidade do art. 115, inciso II, da Lei nº 8.213, de 1991
(“Podem ser descontados dos benefícios: II – pagamento de benefício
além do devido”), e do seu § 1º (“Na hipótese do inciso II, o desconto será
feito em parcelas, conforme dispuser o regulamento”), o INSS, por seus
procuradores, tem sustentado, nos processos judiciais, que cabe sempre
a restituição dos valores pagos indevidamente por erro administrativo,
independentemente de estar o segurado de boa-fé ou de má-fé, com a
diferença de que, no primeiro caso, a restituição será feita em parcelas,
e no segundo, de uma só vez, conforme, aliás, esclarece o regulamento
(Decreto nº 3.048, de 1999, art. 154).
Já a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou
que não cabe a restituição dos valores indevidos pelo beneficiário se
reconhecido nas vias ordinárias que ele estava de boa-fé (cf. EREsp
nº 612.101, Terceira Seção, rel. Min. Paulo Medina, DJ 12.03.2007).
Esse entendimento, manifestado em caso de servidor público, vem-se
estendendo à restituição de benefícios previdenciários (cf. STJ, AgRg
no REsp nº 413.977, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
16.03.2009) e, enfim, não constitui novidade no âmbito da Administração Pública Federal, pois há muito o Tribunal de Contas da União
(TCU) tem assentado que o servidor não fica obrigado a restituir vantagens indevidas, senão a partir da ciência da declaração de ilegalidade
do ato de concessão pela corte de contas, porque antes disso o servidor
está de boa-fé (cf. TCU, Súmulas 106 e 249). Desse modo, parece hoje
claro que a boa-fé constitui limite à pretensão do Estado de obter a
restituição de valores indevidamente pagos a servidores públicos ou a
beneficiários da Previdência Social.
Sucede que nem a legislação previdenciária nem a jurisprudência têm
definido o que seja boa-fé. A legislação previdenciária refere-se
somente ao seu contrário, a má-fé, e tampouco a define. Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não se encontrará nenhuma
definição, pois não lhe cabe reexaminar matéria de fato, como é
o caso da boa-fé ou má-fé. Já os tribunais regionais federais são
competentes para dizer se há ou não boa-fé, mas extensa pesquisa
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jurisprudencial não localizou em sua jurisprudência nenhuma definição de boa-fé, que por isso tem sido reconhecida, aparentemente,
por presunção ou intuição judicial.
Ora, para a solução dos litígios compreendidos no tema ora sob
exame é crucial definir-se o que seja boa-fé e má-fé, devendo prová-las
a parte que as alegue, não cabendo cogitar-se de presunções. A boa-fé
e a má-fé se incluem no âmbito das questões de fato e provam-se por
indícios e circunstâncias, incumbindo a quem as alegar o ônus da prova.
Se o beneficiário alegar que recebeu os valores indevidos de boa-fé,
não estando por isso obrigado a restituí-los, caber-lhe-á prová-lo. E
se o INSS alegar que o beneficiário recebeu os valores indevidos de
má-fé, devendo por isso restituir os valores de uma só vez, caber-lhe-á
então a prova do que alega.
Como se sabe, existem duas boas-fés no âmbito do Direito, sendo
uma objetiva, a boa-fé princípio ou boa-fé como regra de conduta,
aplicável principalmente na esfera dos contratos, e outra subjetiva,
a boa-fé estado, que respeita a elementos internos, principalmente
psicológicos.3 A segunda, apropriada ao tema em estudo, comporta
duas concepções, a psicológica e a ética. Por aquela, a pessoa ignora
os fatos reais, ainda que culposamente (sem que se cogite de culpa
grave, equiparável ao dolo), e está de boa-fé, ou não ignora, e está de
má-fé. Por esta, para haver boa-fé a ignorância dos fatos deve ser desculpável, por ter a pessoa respeitado os deveres de cuidado; se puder
ser-lhe atribuído um desconhecimento ainda que meramente culposo,
estará a pessoa de má-fé. Entre nós, assim como nos demais sistemas
jurídicos, predomina a concepção ética da boa-fé, que aliás melhor
corresponde à justiça.
“O mais poderoso argumento em favor da concepção ética está na afirmação de
que o negligente e o impulsivo não podem ficar em situação mais vantajosa ou mesmo
igual à do avisado e do prudente: quem erra indesculpavelmente não poderá ficar na
mesma situação jurídica de quem erra sem culpa.”4

NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais: autonomia privada, boa-fé,
justiça contratual. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 131-135.
4
NORONHA, Fernando, op. cit., p. 134.
3
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Adotada a concepção ética da boa-fé, predominante no nosso direito,5 caberá então a restituição de valores indevidamente pagos pela
Previdência Social, em decorrência de erro administrativo, sempre
que a ignorância do erro pelo beneficiário não for desculpável. A
meu ver, não é desculpável o recebimento de benefícios inacumuláveis (Lei nº 8.213, de 1991, art. 124), porque a lei é bastante clara,
sendo de exigir-se o seu conhecimento pelo beneficiário. Também
não será escusável o recebimento, em virtude de simples revisão, de
valor correspondente a várias vezes o valor do benefício.6 Do mesmo modo, não cabe alegar boa-fé o pensionista que recebe pensão
de valor integral e continua a receber o mesmo valor, ciente de que
outro beneficiário se habilitou e houve o desdobramento da pensão.
De qualquer modo, serão os indícios e circunstâncias que indicarão,
em cada caso concreto, se a ignorância do erro administrativo pelo
beneficiário é escusável ou não.
Com a orientação ora sustentada, obtém-se equilíbrio entre os direitos do beneficiário e o interesse público. De um lado, o beneficiário
só fica obrigado a restituir valores que recebeu indevidamente por
erro administrativo quando seu desconhecimento não for desculpável
– e não em todas as situações, conforme pretende a Administração
Previdenciária. De outro lado, a Administração Previdenciária poderá
exigir a restituição quando o desconhecimento do erro for imputável
ao beneficiário por mera culpa – e não apenas quando houver dolo
ou culpa grave, como querem os beneficiários.

5
A definição de boa-fé e má-fé, ora apresentada, serve também à interpretação do caput do art. 103-A da
Lei nº 8.213, de 1991 (“O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram
efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram praticados,
salvo comprovada má-fé”).
6
Em certo caso, segurada que ganhava 1 salário mínimo por mês ficou anos recebendo auxílio-doença de
75% do salário mínimo, aposentando-se por invalidez em 1990 com 95% do salário mínimo. Ao proceder à
revisão do art. 58 do ADCT, o INSS por erro octuplicou o valor do benefício. Anos depois, em 2007, quando
apurado o erro, a segurada ganhava cerca de 5 salários mínimos líquidos, quando o correto seria exatamente
um salário mínimo, por força do art. 201, § 2º, da Constituição Federal, valor que ela aliás sempre ganhou
quando estava em atividade. Ainda assim, entendeu-se, por maioria de votos, que “a mera percepção de renda
superior à devida não evidencia má-fé”.

114

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.23-116, 2011

Enfim, superada a posição da Administração Previdenciária, segundo
a qual, havendo boa-fé do beneficiário, impõe-se a restituição dos valores
indevidamente recebidos, de forma parcelada, e, havendo má-fé, de uma
só vez, é de aplicar-se o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, de que cabe o parcelamento ainda que houver má-fé do beneficiário,
por força da natureza alimentar do benefício previdenciário (AgRg no
REsp nº 733.690, rel. Min. Celso Limongi, DJe de 22.02.2010), o que
significa dizer que, sendo o caso de restituição, sempre será possível o
parcelamento.
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Discurso*
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz**
Senhor Presidente,
Senhores Desembargadores,
Senhoras e Senhores.
Renovando praxe venerável a todos os títulos, o Tribunal, por meio
de seu ilustre Presidente, deu-me a honra de convidar-me para, nesta
solenidade, proferir palavras em homenagem aos eminentes Desembargadores Nylson Paim de Abreu, Amaury Chaves de Athayde, Wellington
Mendes de Almeida e Antônio Albino Ramos de Oliveira, por ocasião de
suas aposentadorias, e, no caso do Des. Federal João Surreaux Chagas,
em razão do seu falecimento.
No presente discurso, busquei esboçar os aspectos culminantes da
personalidade dos distintos magistrados, procurando analisar certas
particularidades com que os imprevistos do acaso nos aproximaram.
Dessa forma, rememoremos, em breve revista, os traços marcantes
dos nossos homenageados, em cuja agradável companhia foi-me dado
desempenhar a minha atividade judicante por quase um decênio.

* Discurso em homenagem aos Desembargadores Federais Nylson Paim de Abreu, Amaury Chaves de Athayde, Wellington Mendes de Almeida, Antônio Albino Ramos de Oliveira (aposentados) e João Surreaux Chagas
(falecido em 14.08.2009), proferido durante Sessão Solene realizada pelo TRF da 4ª Região em 22.10.2010.
** Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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Nylson Paim de Abreu – O seu renome de há muito chegara ao meu
conhecimento, destacado Magistrado Federal em Passo Fundo, onde se
consagrou como magistrado exemplar.
Com efeito, em sua Presidência, coube-lhe implantar, com a sua reconhecida capacidade, medidas administrativas que revolucionaram a
administração do Tribunal, deixando impresso o sinete vigoroso da sua
personalidade, como homem que tem sempre se afirmado pelo esmerado
conhecimento doutrinário e por um arraigado amor ao trabalho.
Amaury Chaves de Athayde – Logo que o vi, quando ainda integrava o
Ministério Público Federal, a sua presença me causou profunda impressão. A fidalguia dos sentimentos, que lhe enriquecem a alma, transluzia
nas suas palavras, nos seus gestos e na nobreza de seu caráter. A amenidade cativante do seu trato – a meu juízo a tônica da sua personalidade
–, como se fora uma irradiação benéfica, envolvia a todos quantos se
lhe aproximavam.
Ao atingir o cume da sua carreira, tendo exercido a Vice-Presidência
deste Tribunal, proferiu decisões notáveis, de que nos dão brilhante
atestado os repositórios de jurisprudência e que lhe conferem, com toda
a justeza, o título de jurista consumado.
Como poucos, era um cultor da linguagem clássica, um verdadeiro
mestre na arte de escrever. Nesta, o estilo é, no dizer de Humberto de
Campos, o pijama das ideias.1 A sua judicatura deixou exemplo de honradez e cultura, do exame sempre minucioso dos autos, atento à justiça
do julgado.
Wellington Mendes de Almeida – Nascido no Ceará, integrou o corpo
de funcionários do extinto Tribunal Federal de Recursos, em Brasília.
Aprovado em concurso público, ingressou na magistratura federal e,
nesta Corte, fez parte da 1ª Seção, que julga a matéria tributária.
No desempenho de todas essas funções, sempre revelou uma inteligência penetrante, e o trato contínuo do Direito Público apurou-lhe a
argúcia necessária ao exato deslinde das causas que se lhe ofereceram
a julgamento.

1

CAMPOS, Humberto de. Crítica: 1ª série. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1935. p. 214.

120

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.117-128, 2011

Antônio Albino Ramos de Oliveira – Nascido no Estado do Paraná,
diplomou-se na tradicional Faculdade de Direito da Universidade Federal
daquela importante unidade da federação. Foi intensa, variada e fecunda
a sua vida profissional.
Perlustrando vitoriosamente a rota que lhe foi destinada, transpôs os
áditos desta Corte, onde se empossou como um dos seus juízes no segundo semestre de 2001, caracterizando-se como um magistrado eficiente,
operoso e provido de sólida ilustração.
João Surreaux Chagas – Formado pela Faculdade de Direito do Rio
Grande do Sul, exerceu o cargo de assessor de Juiz do Tribunal Regional
do Trabalho da 4ª Região e de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho.
Encetou a sua brilhante carreira na magistratura federal jurisdicionando Uruguaiana e Porto Alegre.
Escudado nos altos méritos que o distinguiram, ingressou nesta Corte,
onde exerceu, entre outras funções, a Corregedoria e a Vice-Presidência.
Faleceu no exercício do cargo.
E aqui encerro este ligeiro esboço das individualidades dos nossos
homenageados, de cuja amável convivência privamos por vários anos.
Nos primórdios da República, assinalou o então Ministro da Justiça
do Governo Provisório, Campos Salles, que não há Estado sem uma
organização judicial própria e independente, pois o Estado é a justiça
constituída.2
Foi o que levou Pascal a proclamar, verbis:
“La justice sans la force est impuissante; la force sans la justice est tyrannique.
La justice sans force est contredite, parce qu’il y a toujours des méchants. La force
sans la justice est accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour
cela faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste.”3

Por outro lado, impende sinalar que jamais faltou à justiça brasileira o
apoio social, jamais se lhe desmereceu o prestígio de seus juízes perante
os jurisdicionados, se lhe pôs em dúvida a energia, a independência e o
preparo dos componentes do Poder Judiciário.

CAMPOS SALLES, Manoel Ferraz de. Exposição apresentada ao Chefe do Governo Provisório. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1891. p. 15.
3
PASCAL, Blaise. Pensées. Paris: Gallimard, 1977. p. 101.
2

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.117-128, 2011

121

O prestígio e a confiança no Poder Judiciário reside precisamente na
ação retilínea que traçaram os seus integrantes para a eficaz realização
do direito e a melhor distribuição da justiça.
Quero, contudo, reafirmar a nossa plena compreensão da função relevantíssima que nos reserva o regime constitucional vigente e a segurança de
que temos de continuar a exercê-la com a mesma sobranceria e dignidade.
Daí a advertência do Justice William O. Douglas, em suas conhecidas
memórias, verbis:
“Judges are, after all, not creative figures; they represent ideological schools of
thought that are highly competitive. No judge at the level I speak of was neutral. The
Constitution is not neutral. It was designed to take the government off the backs of
people (...).”4

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região sempre desfrutou no país
do mais apreciável renome, contando dentre os seus membros juristas da
mais notável inteligência e da mais apurada cultura. Inúmeros acórdãos,
que dele provieram, primaram pela excelência do conteúdo doutrinário
e ditaram novos rumos na jurisprudência nacional.
Muitos desses julgados contaram com a participação dos ora homenageados. Os ecos da sua brilhante tradição ainda hoje repercutem em
nossos meios jurídicos.
Repetindo o saudoso Ministro Laudo de Camargo, de há muito nos acostumamos a reverenciar esta Casa do Direito. Reverência pelo que de grande
tem realizado em tempos idos, como uma sementeira de bons julgados, e
reverência pelo que de brilhante está a representar nos tempos presentes.
Ao nosso espírito de pronto acudiu o pensamento iluminado de Renan
quando pronunciou estas palavras, verbis: “Les oeuvres de chacun, voilà
donc sa partie immortelle, opera eorum sequuntur illos.”5
Obedecendo a esse impulso humano, o Tribunal almejou exteriorizar
o sentimento de carinhoso orgulho por Vossas Excelências, no momento
em que se afastam das nobilíssimas funções, cercados pela admiração,
pela estima e pelo respeito de seus jurisdicionados.
Muito obrigado.

4
5

DOUGLAS, Willian O. The Court Years 1939-1975. New York: Random House, 1980. p. 8.
RENAN, Ernest. Correspondance: 1846-1871. Paris: Calman-Lévy, 1926. Tomo I. p. 214.
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Discurso*
Nylson Paim de Abreu**
Excelentíssimo Desembargador Federal Vilson Darós, Digníssimo
Presidente deste Egrégio Tribunal Regional Federal;
Eminentes Autoridades que compõem a Mesa Diretora dos Trabalhos desta Sessão Solene, já nominadas pelo serviço de protocolo do
Cerimonial;
Eminente Desembargador Federal Élcio Pinheiro de Castro, Digníssimo Vice-Presidente desta Corte;
Eminente Desembargador Federal Luiz Carlos de Castro Lugon,
Digníssimo Corregedor-Geral da Justiça Federal da 4ª Região;
Eminente Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República
da 4ª Região;
Eminente Secretária da Ordem dos Advogados do Brasil Seção do
RS, Dra. Sulamita Santos Cabral, neste ato representando o Exmo. Sr.
Presidente da OAB, Dr. Cláudio Pacheco Prates Lamachia;

* Discurso de agradecimento proferido em 22.10.2010, durante Sessão Solene realizada pelo TRF da 4ª
Região em homenagem aos Desembargadores Federais Nylson Paim de Abreu, Amaury Chaves de Athayde,
Wellington Mendes de Almeida, Antônio Albino Ramos de Oliveira (aposentados) e João Surreaux Chagas
(falecido em 14.08.2009).
** Desembargador Federal aposentado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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Eminentes Desembargadores Federais e Juízes Federais Convocados
integrantes deste Tribunal;
Eminentes Desembargadores Federais Aposentados;
Eminentes Desembargadores integrantes da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho, do Tribunal de Contas do Estado;
Distintos Magistrados Federais e Estaduais;
Distintos Procuradores da República;
Distintos Procuradores Federais;
Distintos Professores de Direito;
Distintos Advogados;
Distintos Servidores deste Tribunal e da Justiça Federal;
Distintos Convidados;
Nossos queridos familiares e amigos;
Senhoras e Senhores.
Senhor Presidente:
Sinto-me sumamente honrado em atender seu convite para falar em
nome dos homenageados nesta Sessão Solene.
Eminentes Desembargadores Amaury, Wellington e Antônio Albino,
espero representá-los à altura de seus elevados merecimentos e da grandeza de sua respeitabilidade.
Antes de mais nada, e aproveitando o introito de minha fala, quero,
em nome dos homenageados, parabenizar Vossa Excelência pelo honroso título de cidadão porto-alegrense que lhe foi conferido pelo Poder
Legislativo Municipal na terça-feira passada. Com toda a certeza Vossa
Excelência o mereceu pelos seus relevantes serviços prestados à valorosa
cidade de Porto Alegre, que o acolheu há mais de quarenta anos.
Nossos cumprimentos por mais essa merecida conquista que emoldura
o seu currículo, eminente Desembargador Darós.
E agora peço licença a Vossa Excelência para agradecer as amáveis referências feitas a nós pelo Eminente Desembargador Carlos
Eduardo Thompson Flores Lenz. Recebemo-las com humildade.
Contudo, devo ressaltar que Sua Excelência esbanjou a sua generosidade para com os seus ex-colegas de Tribunal, sensibilizando-nos
profundamente. Obrigado, Desembargador Thompson Flores Lenz.
As suas palavras muito nos emocionaram pela grandeza d’alma de
Vossa Excelência.
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Senhor Presidente:
Feitas essas primeiras considerações, em nome de meus colegas e do
meu próprio, queremos registrar a nossa profunda saudade do querido
Desembargador João Surreaux Chagas.
E quero pedir licença aos Desembargadores Amaury, Wellington e
Antônio Albino para relembrar algumas passagens da vida do saudoso
Desembargador Surreaux. É que tive o privilégio de conhecê-lo quando
prestamos o nosso concurso para Juiz Federal em Brasília, o último promovido pelo Extinto e sempre lembrado Tribunal Federal de Recursos,
do qual participaram Vossas Excelências, à exceção do Desembargador
Antônio Albino, juntamente com as eminentes Desembargadoras Maria
Lúcia Luz Leiria, Marga Inge Barth Tessler, Maria de Fátima Freitas
Labarrère e os Desembargadores Élcio Pinheiro de Castro e Luiz Carlos
de Castro Lugon, que ainda integram esta Corte de Justiça e a honram
com as suas togas.
Daquela data em diante, mantivemos com o Desembargador Surreaux uma grande e fraternal amizade que perdurou até a sua despedida
do nosso convívio. Após a nossa posse em Brasília, seguimos os nossos
destinos como magistrados. O João em Uruguaiana e eu em Passo Fundo.
Nessa ocasião a nossa amizade estreitara-se cada vez mais, inclusive com
a troca de experiências, já que éramos poucos Juízes Federais lotados
no interior, nas denominadas Varas Únicas, nas quais éramos os únicos
titulares. A nossa tarefa inicial era tornar conhecida a Justiça Federal,
que ainda era desconhecida no interior e muitas vezes confundida com
a Receita Federal ou com a Polícia Federal.
Posteriormente nos encontramos aqui neste Tribunal, exercendo a
nossa jurisdição na mesma Turma com os eminentes Desembargadores
Amaury Chaves de Athayde e Carlos Rodrigues Sobrinho.
Foram momentos inesquecíveis em nossas vidas. Lembro-me de que
em certa feita, no intervalo de um julgamento, o Desembargador Amaury,
que, além da sua cultura polimorfa em todas as artes e ciências, tinha e
tem certo pendor pela ciência dos números, observou que a nossa Turma
era a mais longeva de todas, pois, somadas as idades de seus integrantes,
resultava em mais de 200 anos.
Bons tempos aqueles, Desembargador Amaury e Desembargador
Carlos Sobrinho, que nos honra com a sua amável presença.
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Mas o registro mais importante que deve ser mencionado era a
personalidade notável do Desembargador João Surreaux Chagas, que,
além de magistrado excepcional, era dotado de uma veia poética, da
qual jorravam emoções em seus textos e nas suas manifestações orais
perante esta Egrégia Corte, contagiando-nos a todos. O Desembargador
Surreaux era um misto de juiz e poeta que nos deixou muitas saudades.
Jamais será esquecido por todos quantos tiveram o privilégio de privar
da sua amizade.
Por isso, e além disso, Senhor Presidente, queremos transferir a honra
desta homenagem ao eminente e saudoso Desembargador João Surreaux
Chagas e à sua distinta família.
De nossa parte, Senhor Presidente, entendemos que seríamos nós que
deveríamos homenagear este Tribunal. Primeiro por nos ter acolhido para
integrá-lo e fazer parte do seu prestigioso quadro de magistrados. Segundo porque nos oportunizou, durante a nossa judicatura, um excepcional
aprendizado na interpretação do Direito.
Ademais, este Tribunal já nos homenageou mantendo-nos o título de
desembargador federal, mesmo estando aposentados, conforme consta
de seu Regimento Interno, a exemplo do que acontece nos Tribunais
Superiores, onde os seus integrantes, quando de sua inatividade, mantêm
o título de ministros.
Além disso, Senhor Presidente, aqui fomos privilegiados ao receber
de nossos colegas incontáveis lições de direito e, acima de tudo, a sua
fraterna convivência e o seu notável espírito de coleguismo que vivenciamos durante a nossa permanência nesta Egrégia Corte.
Aqui, nos diversos Órgãos Colegiados deste Tribunal, aperfeiçoamos
os nossos conhecimentos jurídicos com a profundidade dos debates intelectuais na busca de soluções justas a todos aqueles que buscaram nesta
Corte de Justiça a reparação de algum direito lesado, especialmente na
dialética dos julgamentos, visando sempre à busca do direito justo, tal
como preconizado por Rudolf von Ihering.
Temos absoluta certeza de que os colegas que nos substituíram deram e
continuarão a dar sequência à nossa jornada com muito mais competência
e com a energia vibrante de seu entusiasmo juvenil e do seu ardoroso
espírito público na busca da Justiça para todos.
Mas aqui aprendemos muito mais além do aperfeiçoamento dos co126
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nhecimentos jurídicos. Aqui também aperfeiçoamos a prática das virtudes
fundamentais para a nossa convivência humana, sobressaindo-se o espírito de solidariedade para com os desvalidos da sorte, os quais sempre
tiveram a nossa compreensão e o nosso apoio dentro de uma visão moderna de interpretação do direito, sempre tendo presente o mandamento
constitucional da busca de uma ordem social justa e igualitária, em que
a generosidade deve promover o fortalecimento das relações humanas
na busca de uma paz social duradoura.
Aqui também aprendemos a virtude da humildade, de modo especial
no ardor dos debates jurídicos, quando tivemos a nossa opinião contraditada e vencida, ao nos curvarmos diante da decisão majoritária de nossos
pares, circunstância que sempre engrandecia o nosso espírito e nos instigava à busca de uma melhor reflexão sobre os nossos pontos de vista.
Aliás, ao assim procedermos, estávamos também praticando a virtude da
flexibilidade, que nos permitia constante adaptação de pessoas às suas
circunstâncias, nas palavras de Ortega y Gasset, pois é ela que promove
a harmonia nos relacionamentos e proporciona condições adequadas para
a necessária moldagem às permanentes mutações de nossas vidas; tal
como o salgueiro, podemos nos curvar pela força do vento e, ao mesmo
tempo, permanecer firmemente enraizados nas nossas convicções.
Senhor Presidente:
Essas eram as palavras que queríamos deixar registradas nos anais
deste Egrégio Tribunal Regional Federal, cujo destino glorioso haverá
de perdurar em todos os tempos da história do nosso País, como baluarte
na distribuição da merecida Justiça a todos seus cidadãos.
É chegado o derradeiro momento dos agradecimentos. Ao fazê-lo,
queremos consignar a Vossa Excelência e aos demais eminentes Desembargadores Federais e Juízes Federais integrantes desta Corte o nosso
agradecimento por esta homenagem, que certamente ficará marcada em
nossas vidas, com as nossas biografias enriquecidas pela generosidade
deste ato.
Jamais esqueceremos esta Corte de Justiça à qual dedicamos o nosso
maior apreço por nos ter dado o privilégio de integrá-la e de fazer parte
de sua gloriosa história de relevantes serviços prestados à sociedade
brasileira.
Senhor Presidente:
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É chegado o momento de concluirmos. E para fazê-lo queremos deixar
consignada a nossa gratidão a todos os abnegados e competentes servidores da Justiça Federal e deste Tribunal, os quais prestaram inestimável
apoio às nossas atividades judicantes e administrativas ao longo de todo
o tempo em que estivemos juntos no primeiro e no segundo graus de
jurisdição, pois, sem a sua prestimosa colaboração, certamente a nossa
tarefa de magistrados teria sido incompleta. A vocês a nossa mais sincera
gratidão. Jamais os esqueceremos.
Senhor Presidente, também queremos registrar o nosso agradecimento
especial aos nossos amigos que vieram de diversos lugares de nosso
imenso território para nos rever e nos abraçar com o calor de suas amáveis presenças. Obrigado. Vocês fazem parte da história de nossas vidas.
Finalmente, Desembargador Darós, queremos manifestar de público e
em alto e bom som a nossa mais profunda gratidão aos nossos queridos
familiares, que ao longo de nossa trajetória profissional foram os nossos
alicerces em todos os momentos de nossas existências, quer nos momentos de dificuldade pelos quais passamos, especialmente na época de
preparação aos concursos a que nos submetemos, quando, muitas vezes,
estávamos presentes, mas ao mesmo tempo distantes de sua convivência;
quer nos momentos de alegrias como as que hoje experimentamos nesta
Sessão Solene, que ficará marcada indelevelmente em nossa memória.
Assim, como não poderia deixar de ser, queremos dividir esta homenagem com vocês – nossas esposas, pais, filhos, netos, genros, noras e
demais familiares.
Um beijo no coração de vocês pela sua compreensão ao longo desta
caminhada, que, enfim, valeu a pena, parafraseando o vate português
Fernando Pessoa.
Que Deus nos ilumine e proteja a todos aqui presentes.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
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E DIREITO CIVIL
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000492-56.2009.404.7007/PR
Relatora: A Exma. Sra. Juíza Federal Marina Vasques Duarte de
Barros Falcão
Apelante: José Noreni Pastorini
Advogados: Drs. Ismar Antonio Pawelak e outros
Apelante: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – Ibama
Advogado: Procuradoria Regional Federal da 4ª Região
Apelados: Os mesmos
EMENTA
Administrativo. Ambiental. Utilização de área de preservação permanente. Auto de infração. Multa. Impertinência. Embargos de declaração.
Multa. Impertinência. Prequestionamento.
. Relevadas as particularidades do caso, em que o administrado utilizava a gleba, situada em área de preservação permanente, para atividade agropastoril de subsistência, revela-se equivocada a imposição de
multa como sanção, mormente quando o Decreto nº 3.971/99 estabelecia
devesse a advertência ser a primeira pena aplicada. Procedimento que
fragiliza a legalidade inerente à ação fiscalizatória estatal e macula a
higidez do auto de infração.
. Impertinente o estabelecimento de multa na oposição de aclaratórios
quando não evidenciada a hipótese do artigo 538, parágrafo único, do
CPC.
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. Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas
razões de decidir.
. Apelação da parte-autora parcialmente provida e apelação do Ibama
improvida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por
unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte-autora e negar
provimento à apelação do Ibama, nos termos do relatório, votos e notas
taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 20 de outubro de 2010.
Juíza Federal Marina Vasques Duarte de Barros Falcão, Relatora.
RELATÓRIO
A Exma. Sra. Juíza Federal Marina Vasques Duarte de Barros Falcão:
Os fatos objeto desta ação ordinária estão assim sintetizados:
“Trata-se de ação ordinária ajuizada por JOSÉ NORENI PASTORINI em face do
Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama,
com o objetivo de anular auto de infração e embargo sobre parte do imóvel rural do
qual é proprietário(a), em decorrência de utilização econômica de área de preservação
permanente.
Argumenta, em síntese, que: a) a ocupação do sudoeste do Estado do Paraná foi feita
por agricultores há seis décadas; b) o desmatamento remonta à época da colonização;
c) o procedimento administrativo para apuração da infração ambiental é nulo, porque
não observado o prazo para julgamento do auto de infração, nos termos do artigo 71,
II, da Lei nº 9.605/98; d) o lote de terras ocupado já estava nas condições atuais antes
da vigência da Lei nº 4.771/65, implicando a ocorrência de direito adquirido, impassível de embaraço pelo Poder Público, sob pena de caracterização de desapropriação
indireta; e e) é necessária a indenização pelo esvaziamento do conteúdo econômico
da propriedade, seja a situação posta analisada sob a ótica de desapropriação indireta
ou limitação administrativa.
A antecipação da tutela foi deferida parcialmente.
A autarquia ré interpôs agravo de instrumento perante o eg. TRF da 4ª Região.
O Ibama apresentou resposta, ocasião na qual sustentou que: a) inexiste nulidade
do processo administrativo, pois o prazo previsto no artigo 71, II, da Lei nº 9.605/98
não é preclusivo; b) o fato da área ter sido desmatada por proprietários/possuidores
anteriores não desnatura a responsabilidade do(a) autor(a), pois quem perpetua a lesão
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também comete o ilícito ambiental; c) a multa e o embargo efetuados visam a coibir o
mau uso da área de preservação permanente e preservar o interesse público; d) a parte-autora não produziu prova suficiente e idônea a gerar fato modificativo, extintivo ou
impeditivo do exercício do poder de polícia da autarquia.
Houve réplica.
Abriu-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.”

Sobreveio sentença com dispositivo lavrado nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito do processo, com fundamento no artigo 269,
inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de ANULAR a multa aplicada pelo
Ibama a(o) autor(a) JOSÉ NORENI PASTORINI, materializada no auto de infração
nº 493581-D (fl. 58).
Revogo parcialmente a tutela antecipada, para manter o embargo promovido sobre
parcela da propriedade do(a) autor(a), consubstanciado no termo da fl. 59, em virtude
dos princípios da precaução e prevenção.
Sem custas (artigo 4º da Lei nº 9.289/96).
Fixo os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no artigo 20,
§§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, os quais, em razão da sucumbência recíproca,
deverão ser distribuídos proporcionalmente (50% para cada parte) e compensados nos
termos da Súmula nº 306 do STJ.
Outrossim, concedo neste momento a assistência judiciária gratuita pleiteada pela
parte-autora.”

Os aclaratórios opostos pela parte-autora foram rejeitados, aplicando-se-lhe a multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do CPC, no
montante de 1% sobre o valor da causa.
Apela a parte-autora, deduzindo, em síntese: a) não estar cristalizada
a prescrição da indenização, porque data o embargo de 21.07.2008; b)
existir obrigação de indenizar a parcela da gleba em que verificada a
área de preservação permanente, mormente quando houve intervenção,
nas atividades agropastoris realizadas na propriedade, de órgãos/instituições como a Emater, a Acarpa, o BB e o Banestado; c) haver direito
adquirido quanto à utilização da área, não sendo o disposto no artigo
4º da Lei nº 4.771/65 hábil a obstá-lo, porquanto sua redação atual foi
alterada via MP nº 2.166-66/2001; d) implicar o óbice à fruição da área
violação à moralidade administrativa, bem como acarretar malferimento
ao princípio da legalidade do ato público; e) ser necessária a observância
ao postulado da vedação do comportamento contraditório (venire contra
factum proprium); f) ser inviável o comando para compensação de hoR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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norários quando litiga a parte-autora ao amparo do benefício da AJG; e,
g) ser impertinente o estabelecimento da multa nos aclaratórios, porque
satisfeitas as condicionantes do artigo 535 do CPC.
Recorre o Ibama defendendo, em suma: a) implicar a anulação do auto
de infração esvaziamento do seu poder de polícia; b) incidir ao caso a
doutrina Chevron, segundo a qual o Judiciário, diante da possibilidade
de mais de uma interpretação ao caso, releva aquela solução já preconizada pelo órgão regulador; c) ser hígida a sanção – multa – aplicada,
porquanto observada a legislação de regência; d) não ter havido violação
à moralidade, em face da existência de área de proteção permanente às
margens do Rio Santo Antonio, sendo vinculada a atividade administrativa; e, e) acarretar a não cessação da atividade incremento na degradação
ambiental da área.
Com contrarrazões, vieram os autos ao Tribunal.
Oficiando no feito, o Ministério Público Federal emitiu parecer opinando pelo provimento da apelação do Ibama e pelo desprovimento do
recurso da parte-autora.
É o relatório.
VOTO
A Exma. Sra. Juíza Federal Marina Vasques Duarte de Barros Falcão:
Consta na motivação da sentença:
“Ao analisar o pleito liminar, anotei que a exploração econômica das propriedades
rurais na região sudoeste do Paraná tem raízes históricas, remontando à colonização
da área, estimulada, inclusive, pelo próprio Poder Público. Por outro lado, esclareci
que não se desconsiderava o seu dever de conferir efetividade às disposições legais
protetivas do meio ambiente frente à degradação imposta pela agricultura.
Dessa forma, impende verificar se a atuação passada da Administração, ao fomentar
a colonização e a própria utilização econômica dos imóveis, conferiu ao particular o
direito ao exercício pleno da propriedade, a despeito de toda a normatização ambiental.
Tenho que não.
A Constituição Federal de 1988, no caput de seu artigo 225, elevou o meio ambiente
a direito subjetivo individual e de titularidade coletiva, impondo a todos o dever de
defesa e preservação em benefício das presentes e futuras gerações:
‘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.’
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Assim, ao explorar a propriedade com a agricultura ou criação de animais, mesmo
objetivando auferir o seu sustento e de sua família, também é obrigação da parte-autora
a defesa ecológica, mormente porque a própria atividade econômica tem como pressuposto essa proteção (art. 170 da CF). O direito de propriedade não é uma cláusula
aberta para a prática de atividades que não se coadunam com o interesse coletivo ao
meio ambiente sadio e sustentável.
Acerca da matéria, leciona Paulo Affonso Leme Machado:
‘A defesa do meio ambiente é uma dessas questões que obrigatoriamente devem
constar da agenda econômica pública e privada. A defesa do meio ambiente não é uma
questão de gosto, de ideologia e de moda, mas um fator que a Carta Maior manda levar
em conta.’ (in Direito Ambiental Brasileiro. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 145)
Ademais, o atendimento à função social da propriedade apenas é possível mediante a
utilização adequada dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente, consoante
previsão constitucional do artigo 186.
No pertinente à área de preservação permanente, nos termos da atual redação do
artigo 4º da Lei nº 4771/65, somente pode ter supressão de sua vegetação autorizada
pelo órgão competente em caso de utilidade pública ou de interesse social. Isso porque
a proteção desses locais é imprescindível para a manutenção e equilíbrio dos recursos
hídricos e dos ecossistemas da propriedade.
Nesse caminho, a instituição de área de preservação permanente implica o estabelecimento de limitação administrativa, que pode ser conceituada como determinação
de caráter geral, por meio da qual a Administração impõe obrigações a pessoas indeterminadas, com o fim de condicionar suas propriedades ao atendimento da função social.
É, pois, o exercício do poder estatal para assegurar o bem-estar comum e não confere
ao proprietário direito à indenização.
Nesse sentido:
‘As normas genéricas, obviamente, não visam a uma determinada restrição nesta
ou naquela propriedade, abrangem quantidade indeterminada de propriedades. Desse
modo, podem contrariar interesses dos proprietários, mas nunca direitos subjetivos. Por
outro lado, não há prejuízos individualizados, mas sacrifícios legais a que se devem
obrigar os membros da coletividade em favor desta. É mister salientar, por fim, que
inexiste causa jurídica para qualquer tipo de indenização a ser paga pelo Poder Público.’
(SANTOS FILHO, José Carvalho. Manual de Direito Administrativo. 21. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 757)
Não bastasse isso, cabe afirmar que a proteção pela proibição da devastação dessas
áreas abriga o interesse direto e imediato do próprio dono das terras, como alertava
Osny Duarte Pereira ao tecer comentários sobre as florestas protetoras previstas no
Código Florestal de 1934:
‘Assim como ninguém escava o terreno dos alicerces de sua casa, porque poderá
comprometer a segurança da mesma, do mesmo modo ninguém arranca as árvores das
nascentes, das margens dos rios, nas encostas das montanhas, ao longo das estradas,
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porque poderá vir a ficar sem água, sujeito a inundações, sem vias de comunicação,
pelas barreiras e outros males conhecidamente resultantes de sua insensatez. As árvores nesses lugares estão para as respectivas terras como o vestuário está para o corpo
humano. Proibindo a devastação, o Estado nada mais faz, do que auxiliar o próprio
particular a bem administrar os seus bens individuais, abrindo-lhe os olhos contra os
danos que poderia inadvertidamente cometer contra si mesmo.’ (Apud MACHADO,
Paulo Affonso Leme. Ob. cit., p. 749)
Além do mais, a previsão de indenização do artigo 18, § 1º, do Código Florestal
é inócua, pois, conforme alhures ressaltado, a utilização de áreas de preservação permanente somente é possível em caso de utilidade pública ou de interesse social por
meio de autorização. O dispositivo é claramente contrário aos ditames da Carta Magna,
motivo pelo qual deve ser reconhecida a sua não recepção pela atual ordem jurídica.
Ressalto, igualmente, que não há que se falar em desapropriação indireta, por não ter
havido, no caso em debate, a ocorrência simultânea de ‘(a) o apossamento do bem pelo
Estado, sem prévia observância do devido processo de desapropriação; (b) a afetação
do bem, isto é, sua destinação à utilização pública; e (c) a impossibilidade material da
outorga da tutela específica ao proprietário, isto é, a irreversibilidade da situação fática
resultante do indevido apossamento e da afetação’ (STJ, REsp nº 442.774/SP, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 20.06.2005).
Por fim, calha mencionar que, mesmo entendendo como possível o ressarcimento
financeiro, tal pleito decorreria da entrada em vigor do Código de 1965 e restaria inviabilizado pelo implemento do prazo prescricional, vintenário em relação à desapropriação
indireta ou quinquenal em vista da limitação administrativa.
Se por um lado descabe a pretensão indenizatória, a atuação do Poder Público não
pode contradizer os atos anteriormente praticados sob pena de incorrer em venire contra
factum proprium. É dizer, ao estimular a colonização e a exploração econômica das
propriedades rurais, a Administração gerou expectativa ao particular de não ser punido
pelo exercício do seu direito e utilização do seu imóvel.
O instituto em comento também é aplicável no Direito Administrativo por força do
princípio da moralidade, expresso na Constituição no artigo 37, do qual são decorrentes
os postulados da lealdade e boa-fé objetiva, este, por sua vez, insculpido no inciso IV
do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 9.784/99.
A lealdade e a boa-fé objetiva implicam o ‘entendimento de que orientações firmadas pela Administração em dada matéria não podem, sem prévia e pública notícia
ser modificadas em casos concretos para o fim de sancionar, agravar a situação dos
administrados ou denegar-lhes pretensões, de tal sorte que só se aplicam aos casos
ocorridos depois de tal notícia’ (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 109-110).
Nessa senda, o ato administrativo praticado pelo Ibama merece adequação, que será
obtida com a anulação da multa imposta, a fim de equalizar o direito coletivo ao meio
ambiente equilibrado e o direito do particular de não ser punido após ver-se incentivado
pelo Estado a colonizar determinada parcela territorial do país.
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Seguindo essa esteira, deve-se ter como premissa a finalidade do ato administrativo, que, in casu, almeja concretizar a defesa do meio ambiente, a qual, nos termos
do mandamento constitucional, é princípio com maior peso e se sobreleva a qualquer
interesse particular.
Portanto, impende a manutenção do embargo sobre parte do imóvel rural de propriedade do(a) autor(a), conforme determinado pelo Ibama, afastando-se, contudo, a
penalidade pecuniária.
Pela pertinência e relevância, colaciono abaixo excerto de decisão monocrática do
Exmo. Des. Federal Luiz Carlos de Castro Lugon nos autos do agravo de instrumento
nº 2009.04.00.017613-0:
‘(...) No que tange à manutenção dos embargos, tenho que as demandas que versam acerca de prováveis danos ambientais têm extrema importância, na medida em
que os princípios da prevenção e precaução requerem uma diligente e efetiva intervenção jurisdicional. Consabido que nos últimos anos a proteção ao meio ambiente
transformou-se em assunto de extrema relevância. O direito ambiental alçou novos
rumos e dimensões, adaptando-se a uma nova realidade mundial em que os temas
referentes à degradação ambiental e ao exaurimento dos recursos naturais preocupam
cada vez mais, sendo imperiosa a adoção de regras disciplinadoras. A preservação do
meio ambiente é, pois, matéria de suma importância; atualmente, no Brasil, é o direito
a um meio ambiente sadio reconhecido como direito fundamental do cidadão. (...)
Pelo princípio da prevenção, a premissa é de que, onde exista incerteza ou ignorância
concernente à natureza ou extensão do prejuízo ambiental (se isto resulta de políticas,
decisões ou atividades), os que decidem devem ser cautelosos. A prevenção não é
estática; e, assim, tem-se que atualizar e fazer reavaliações, para poder influenciar
a formulação das novas políticas ambientais, das ações dos empreendedores e das
atividades da Administração Pública, dos legisladores e do Judiciário. Os princípios
supramencionados sugerem que o mero risco de dano ao meio ambiente é suficiente
para que sejam tomadas todas as medidas necessárias a evitar a sua concretização.
Isso decorre tanto da importância que o meio ambiente adquiriu no ordenamento
constitucional inaugurado com a Constituição de 1988 quanto da irreversibilidade
e gravidade dos danos em questão, e envolve inclusive a paralisação de empreendimentos que, pela sua magnitude, possam implicar significativo dano ambiental,
ainda que este não esteja minuciosamente comprovado pelos órgãos protetivos. (...)’
(TRF4, AG 2009.04.00.017613-0, Terceira Turma, Relator Luiz Carlos de Castro
Lugon, D.E. 23.06.2009)
Para finalizar, assevero inexistir nulidade no procedimento administrativo
pela não observação do prazo previsto no artigo 71, II, da Lei nº 9.605/98, porque se trata de prazo impróprio. Ademais, o próprio autor foi contemplado com
a prorrogação de prazos na esfera administrativa (fls. 135-141), não cabendo a
alegação de vício e a consequente invalidação, porque ninguém pode ser beneficiado pela própria torpeza.”
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Multa aplicada pelo Ibama em virtude do auto de infração
Entendo que a sentença inicialmente proferida deve ser mantida no
tocante ao cerne da controvérsia.
No que diz com o suposto direito alegado, a ordem constitucional
inovada em 1988 tratou de chancelar a máxima tutela no que tange à
preservação do meio ambiente, conferindo maior eficácia aos mecanismos
até então existentes, mormente aqueles previstos na Lei nº 6.938/81, que
trata da política nacional do meio ambiente. Posteriormente à CF, foi
editada a Lei nº 9.605/98, na qual reforçados os esforços e mecanismos
de preservação. Essa realidade, considerada ainda a letra do artigo 225
da CF, indica não ser possível a invocação do direito adquirido como
instrumento com aptidão para que o particular venha a se furtar do dever
constitucional de preservar o meio ambiente.
Dessa forma, verificado que a área explorada pelo demandante é
área de preservação permanente, porque está na faixa de 50 metros de
vegetação para cursos d’água do Rio Santo Antônio, o embargo deve ser
mantido, nos exatos termos em que decidido pelo magistrado de origem.
Por outro lado, no tocante à penalidade aplicada, tenho que a conduta
administrativa deve ser pautada pelo princípio da legalidade, somente sendo imputado ao administrado penalidade expressamente prevista em lei.
Nessa linha, observe-se como está descrita a infração imposta ao
administrado: “Danificar 0,84ha em área de preservação permanente,
às margens do Rio Santo Antonio, ocupada por pecuária, impedindo a
regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação (...).”
A conduta está prevista na Lei nº 9.605/98 (artigos 38, 70 e 72, essencialmente), na Lei nº 4.771/65 (antigo Código florestal) e no Decreto
nº 3.179/99 (revogado pelo Decreto nº 6.514/2008).
Veja-se que danificar, conforme definição do Dicionário Aurélio,
significa causar dano a; prejudicar, estragar, deteriorar. A legislação
ambiental utiliza o signo danificar como elemento (verbo nuclear) de
tipos incriminadores – penal e administrativo – como, por exemplo, os
artigos 38, 38-A e 50, todos da Lei nº 9.605/98. O artigo 38 da citada
Lei, está assim redigido:
“Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção: (...)”
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A conduta está prevista nos artigos 70 e 38 da Lei nº 9.605/98, com
a definição de área de preservação permanente dada pelo artigo 2º, a, 2,
da Lei nº 4.771/65 (antigo Código Florestal).
Para melhor análise da questão, reproduzo, abaixo, o teor dos dispositivos da referida legislação, úteis à resolução da lide:
Lei nº 9.605/98:
“Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente,
mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:
(...)
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
processo 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.
§ 2º Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação
às autoridades relacionadas no parágrafo anterior, para efeito do exercício do seu poder
de polícia.
§ 3º A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio,
sob pena de corresponsabilidade.
§ 4º As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta Lei.”

Lei nº 4.771/65:
“Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as
florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em
faixa marginal cuja largura mínima será:
1 – de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
2 – de 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinquenta) metros de largura;
3 – de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4 – de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos)
a 600 (seiscentos) metros de largura;
5 – de 500 (quinhentos) metros para os cursos d’água que tenham largura superior
a 600 (seiscentos) metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais;
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c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados ‘olhos d’água’, qualquer
que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a
100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação.
i) nas áreas metropolitanas definidas em lei.
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas
nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a
que se refere este artigo.”

Por sua vez, o Decreto nº 3.179/99 (revogado pelo Decreto nº 6.514, de
22.07.2008, mas vigente à época da aplicação da multa), assim prescrevia:
“Art. 1º Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente é considerada infração administrativa
ambiental e será punida com as sanções do presente diploma legal, sem prejuízo da
aplicação de outras penalidades previstas na legislação.
Art. 2º As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:
I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos,
petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V – destruição ou inutilização do produto;
VI – suspensão de venda e fabricação do produto;
VII – embargo de obra ou atividade;
VIII – demolição de obra;
IX – suspensão parcial ou total das atividades;
X – restritiva de direitos; e
XI – reparação dos danos causados.
§ 1º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão
aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
§ 2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições deste Decreto
e da legislação em vigor, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.
§ 3º A multa simples será aplicada sempre que o agente, por negligência ou dolo:
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I – advertido, por irregularidades, que tenham sido praticadas, deixar de saná-las,
no prazo assinalado por órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente –
Sisnama ou pela Capitania dos Portos do Comando da Marinha;
II – opuser embaraço à fiscalização dos órgãos do Sisnama ou da Capitania dos
Portos do Comando da Marinha.”

Segundo laudo emitido pelo Ibama e não contestado pela parte-autora, a área objeto do embargo é de fato área de preservação permanente, pois está dentro da margem a que se refere o artigo 2º, alínea
a, item 2, da Lei nº 4.771/65.
Contudo, a conduta imputada ao administrado não se enquadra na
hipótese de “destruir” ou “danificar”.
Conforme definição do Dicionário Aurélio, danificar significa causar
dano a; prejudicar, estragar, deteriorar. Já, destruir, significa demolir,
arruinar, aniquilar (o que estava construído); fazer desaparecer; dar
cabo de; extinguir; assolar, arrasar, devastar, destroçar; matar, exterminar; desarranjar, desorganizar, transtornar, desfazer.
Tais condutas exigem, indubitavelmente, que o órgão ambiental tenha presenciado o status quo ante e a modificação implementada pelo agente autuado.
Não foi o que ocorreu no caso em tela.
Segundo se depreende do processo administrativo que culminou com
a penalidade imposta, uma equipe do Ibama, “em atendimento à solicitação do Ministério Público da comarca de Santo Antonio do Sudoeste”,
“dirigiu-se aos municípios de Capanema, Pérola D´Oeste e Planalto,
iniciando atividades de fiscalização no dia 02 de junho de 2008”, que
perduraram até o dia 13 do referido mês. Consta, ainda, a seguinte referência sobre o procedimento adotado:
“Fiscalização em propriedades lindeiras ao Rio Santo Antonio, município de Pérola
do Oeste, sendo vistoriada propriedade do Sr. JOSÉ NORENI PASTORINI, onde foi
constatado que a área de preservação permanente é ocupada por atividade pecuária.
Após medição em toda extensão da área ocupada, chegamos a 0,840ha danificada por
tal atividade, tendo sido lavrados os documentos abaixo relacionados.
A propriedade não estava relacionada nas áreas a vistoriar, entretanto passando
através da propriedade verificamos a situação relacionada.”

Como se observa, o objeto principal da atuação do Ibama era a de
“verificar” a situação da área e “estabelecer” os limites da gleba que
reclamavam preservação.
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Não há informação sobre ato específico praticado pelo administrado
que tenha acarretado o dano ambiental, emergindo disso a situação de
que, no momento da fiscalização, pudesse estar ele apenas utilizando
algo que já havia sido danificado no passado.
Essa realidade é autenticada pelas informações do registro de imóveis
que indicam ter o administrado adquirido a gleba em 1994 – portanto em
momento anterior ao da Lei nº 9.605/98 –, sendo que terceiros detinham
a propriedade da área antes dele.
Nessa exata linha de conta, aliás, foi lavrada a defesa do administrado
perante o Ibama, consoante revela o seguinte excerto que, no original,
não contém grifos:
“Sou pequeno produtor e tenho como atividades principais o plantio de cereais e
atividade leiteira, estou enquadrado dentro da Agricultura Familiar de nosso município,
sendo que 100% da minha renda é fruto do trabalho da minha família nesta pequena
propriedade. A minha propriedade possui mais de 50% da mata ciliar exigida por lei,
informação esta que não tinha conhecimento até a visita da fiscalização do Ibama em
minha propriedade.
Com relação ao auto de infração, onde consta que danifiquei área de preservação
permanente do rio, informo aos senhores que a área referida utilizo como atividade
agrícola durante vários anos e desde quando adquiri esta propriedade já era utilizada
com este fim e nunca tive informação que estava utilizando uma área de preservação
permanente.
Baseado nisso, não cometi nenhum crime intencionalmente ao meio ambiente e peço
aos senhores que reavaliem este auto de infração, procurando, se possível, cancelar ou
diminuir o valor desta multa, pois fui multado em R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos
reais) e acredito que o correto seria primeiro uma advertência, já que foi a primeira
visita deste órgão em minha propriedade.
Com as dificuldades que tenho enfrentado em função de estiagens consecutivas e
pelo próprio tamanho de minha área, com dívidas agrícolas acumuladas, praticando
agricultura de subsistência, mesmo assim, assumo o compromisso de abandonar e
cercar uma faixa de 50m de largura em toda a extensão de minhas divisas às margens
do Rio Santo Antonio, conforme orientações do analista ambiental desta entidade, que
informou sobre os benefícios do Artigo 60 do Decreto 3179/99.”

Esse contexto denota que inexiste prova específica de ter o administrado danificado ou destruído a área de preservação permanente, conforme
constou no termo de autuação e aplicação da multa. Consequentemente,
não se revela razoável ou lógica a punição por possível ato de outro, sem
a prova de efetiva causação do dano.
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Outrossim, o mesmo dispositivo legal também admite a imputação
da penalidade pelo simples fato de alguém estar “utilizando” área de
preservação permanente com infringência das normas de proteção.
E este parece, indubitavelmente, ser o caso presente nos autos.
Contudo, para imputação da penalidade tão severa – multa ao invés de
simples advertência – era necessário que restasse configurado o efetivo
dolo ou ao menos culpa do agente causador do dano ambiental, o que se
me afigura inexistente no caso.
Trata-se de pessoa simples, com poucos conhecimentos jurídicos.
Ademais, a área objeto de autuação sempre foi explorada normalmente
por todas as pessoas que ali residiram, tendo sido, inclusive, incentivada
a sua ocupação e exploração no passado.
O desconhecimento do administrado do dever de preservar parcela de sua propriedade, in casu, aquela que coincide com a área
da mata ciliar, classificada como de preservação permanente, cria
uma situação subjetiva a ser sopesada. A consideração dessa singular realidade, segundo penso, norteou a solução preconizada na
motivação da sentença, no que concerne à insubsistência do auto
de infração lavrado pelo Ibama.
De fato, compulsados os autos, infere-se que significativa parte dos
proprietários das glebas ribeirinhas lá labora há anos. Em verdade, há
décadas, quando a exploração da zona ciliar – ou de várzea – era não
só admitida, mas incentivada. Casos havia – e isso é notório – em que
os financiamentos agrícolas eram concedidos com maior subsídio e
facilidade àqueles que desmatassem determinada área, nela implementando o cultivo de grãos ou pastagem.
Tais particularidades devem, nesse momento, ser relevadas para
ratificar a solução de casos deste ou similar jaez, em que os supostos
degradadores ambientais nada mais são do que pequenos proprietários de áreas situadas em zonas ribeirinhas e que, durante décadas,
exercitaram suas atividades sem adequada orientação dos órgãos de
fiscalização ambiental e, muitas vezes, mediante incentivo de outros
órgãos públicos para que incrementassem as atividades agropastoris.
A especificidade da legislação ambiental, com a sempre necessária
medição e avaliação do local por profissional devidamente habilitado
para configuração de área de preservação permanente, pode, realmente,
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

145

implicar desconhecimento por parte do cidadão acerca dos limites próprios permitidos para exploração.
Saliente-se que o administrado utilizava a zona de preservação permanente da gleba para atividade de subsistência. Como pequeno produtor rural,
o sustento próprio e de sua família advém todo do trabalho desempenhado
naquelas terras. Tal fato, aliado ao simples desconhecimento das peculiaridades do local, fazem permitir que o agente ambiental tivesse simplesmente
advertido o proprietário ao invés de aplicar diretamente a penalidade.
Ademais, a própria suficiência do caráter pedagógico da ação fiscalizatória estatal quando confrontada com a efetividade-utilidade da medida
punitiva imposta ao administrado, permite concluir que o ato praticado
pelo agente ambiental foi excessivo.
Observe-se, nesse particular aspecto, que o citado Decreto nº 3.179/99
(vigente ao tempo da autuação), preconizava em seu artigo 2º que as
infrações administrativas são punidas com: 1 – advertência (inciso I); 2
– multa simples (inciso II); 3 – suspensão parcial ou total das atividades
(inciso IX), dentre outras. Essa previsão, vale consignar, foi mantida no
artigo 3º do Decreto nº 6.514/2008.
Adiante, o § 2º do citado dispositivo prescrevia: “A advertência será
aplicada pela inobservância das disposições deste Decreto e da legislação em vigor, sem prejuízo das demais sanções previstas neste artigo”.
Enfim, o § 3º dispunha ser viável a aplicação da multa quando o agente
perpetrasse ação culposa ou dolosa depois de anteriormente advertido
ou quando causasse embaraço à fiscalização.
Como tais preceitos efetivam a imposição da sanção prevista na Lei,
estando evidente que o auto de infração foi lavrado na primeira visita
à propriedade, contra a qual o administrado não se opôs, a advertência
deveria ter precedido a aplicação de multa.
Esse proceder preservaria a máxima legalidade à ação fiscalizatória do Ibama.
Disso tudo emerge o acerto da sentença que invalidou o auto de infração e, consequentemente, a multa imposta ao administrado.
Assim sendo, entendo não merecer trânsito o recurso do Ibama no
que concerne à manutenção da multa infligida à parte-autora, porquanto
evidenciada a nulidade do auto de infração. O agente ambiental deveria,
em um primeiro momento, ter aplicado a pena de advertência e, somente
depois, se verificada a persistência da conduta, a de multa.
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Quanto aos demais tópicos suscitados pelos recorrentes, reporto-me
à argumentação lançada na sentença, adotando tal motivação como fundamento para rechaçá-los.
Multa nos embargos de declaração da parte-autora
Com efeito, revela-se-me impertinente a fixação de multa em virtude
da oposição de embargos de declaração, porque a temática neles desenvolvida não parece confrontar com a hipótese do artigo 535 do CPC. De
fato, matéria relativa à compensação de honorários, responsabilidade pela
recuperação ambiental, persistência do embargo à propriedade poderia
refletir omissão, obscuridade ou contradição. Assim, a ausência de má-fé ou falta de lealdade processual pela parte-autora, cotejadas com a
aparente pertinência das alegações e a intenção de ver prequestionada a
matéria não traduzem questões hábeis a revelar a natureza protelatória dos
aclaratórios, segundo orientação normalmente seguida por este Tribunal.
Por conseguinte, entendo merecer trânsito esse aspecto do inconformismo da parte-autora, para que alijada da condenação à multa que lhe
foi imposta em face do artigo 538, parágrafo único, do CPC.
Sucumbência
O parcial provimento da irresignação da parte-autora não acarreta retificação
na sucumbência, porquanto limitado a afastar a multa imposta nos aclaratórios.
Assim, mantenho a sucumbência recíproca, nos termos delineados
pela sentença, ressaltando-se que o deferimento da AJG a um dos demandantes não impede a aplicação do artigo 21 do CPC.
Prequestionamento
O prequestionamento quanto à legislação invocada fica estabelecido pelas razões de decidir, o que dispensa considerações a respeito,
vez que deixo de aplicar os dispositivos legais tidos como aptos a obter
pronunciamento jurisdicional diverso do que até aqui foi declinado,
considerando-se aqui transcritos todos os artigos da Constituição e/ou
de lei referidos pelas partes.
Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação da parte-autora e nego provimento à apelação do Ibama.
É como voto.
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0000758-22.2009.404.7208/SC
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz
Apelante: Rosa Giovanella Cugnier
Advogados: Dr. Luiz Fernando dos Santos
Dra. Emília Aparecida Petter
Dra. Giana Lúcia Caldas
Apelante: União Federal
Advogado: Procuradoria Regional da União
Apelados: Os mesmos
Remetente: Juízo substituto da 2ª VF e JEF Previdenciário de Itajaí
EMENTA
Constitucional e administrativo. Juiz classista. Restabelecimento de
pensão. Medida provisória nº 1.523/96. Alegação de direito adquirido.
1. Com efeito, embora a moléstia que vitimou o instituidor da
pensão, segundo referido na r. sentença, tenha iniciado em data anterior à revogação da Lei nº 6.903/81, o fato incontroverso é que a
mencionada lei exigia a invalidez como condição para o deferimento
da pensão e, no caso em exame, a perícia médica considerou como
data da incapacidade 30.03.1998, ou seja, quando não mais vigorava
a Lei nº 6.903/81.
Dessa forma, não há que se falar em violação à garantia do direito
adquirido.
Realmente, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, notadamente da
Suprema Corte, que só há o direito adquirido quando o ato ou o fato se
apresenta perfeito e acabado, nos termos da lei em vigor no seu tempo,
de modo a incorporar-se, definitivamente, ao patrimônio de seu titular
(Nesse sentido os votos dos eminentes Ministros Eloy da Rocha e Alfredo
Buzaid, proferidos nos julgamentos do RE nº 70.098, in RTJ 60/746 e
do RE nº 95.519-DF, in RTJ 112/694-6, respectivamente).
Se o processo constitutivo não se completou, há, então, uma mera
expectativa de direito, sendo, portanto, alcançado pela lei nova (voto do
Ministro Prado Kelly, in RTJ 44-265), pois, como bem registra Duguit,
“le droit non acquis est l’absence de droit” (LÉON DUGUIT, in Traité
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de Droit Constitucionnel, deuxième édition, Paris: E. de Boccard, 1923,
t. 2º, p. 201, § 21).
2. Doutrina e jurisprudência.
3. Provimento da apelação da União e da remessa oficial e improvimento da apelação da autora.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por
unanimidade, dar provimento à apelação da União e à remessa oficial e
negar provimento ao apelo da autora, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 22 de junho de 2010.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: É
este o teor da r. sentença recorrida, a fls. 144-147, verbis:
“Trata-se de ação ordinária em que se pretende o restabelecimento de pensão por
morte estatutária. Sustenta a autora que era titular de duas pensões decorrentes do
falecimento de seu esposo, ex-Juiz Classista: uma deferida pelo regime estatutário e
outra pelo RGPS.
Notificada a escolher entre uma e outra, tendo em vista o reconhecimento, pelo
TRT da 12ª, da inacumulabilidade dos benefícios, optou pelo recebimento da primeira.
No entanto, em 22.04.2008, teve cancelado o benefício estatutário, sob a alegação de
irregularidades na concessão.
Defende a aplicação dos princípios da segurança jurídica e boa-fé, tendo em vista
que recebeu o benefício por mais de dez anos; que não lhe foi oportunizado o contraditório e a condenação da União em danos morais. Requer a concessão de liminar para
o restabelecimento imediato do benefício.
Citada, a União contesta e alega (fls. 24-36) que o finado marido da esposa foi
declarado incapaz em 22.06.1998, com efeitos retroativos a 30.03.1998 (data do laudo pericial). Nessa data, a Lei nº 6.903/81, que previa a concessão de aposentadoria
por invalidez estatutária para os Juizes Classistas, já havia sido revogada pela MP nº
1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97). Assim, se houvesse direito ao benefício, este
deveria ter sido deferido pelas regras do RGPS, nos termos da Lei nº 9.528/97.
A antecipação da tutela foi deferida (fls. 94-96).
A União agravou (fls. 97-106), e o Tribunal converteu em agravo retido (fls. 141-143).
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Houve réplica (fls. 116-125), na qual a parte autora requereu a produção de prova
testemunhal, que foi indeferida (fls. 127 e 140). A União informou não ter outras provas
a produzir (fl. 126).
2 Fundamentação
2.1 Restabelecimento da pensão
De plano, afasto a alegação de ausência de contraditório no procedimento administrativo perante o TCU, tendo em vista a incidência da Súmula Vinculante nº 3 do STF:
‘Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do
ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.’
Já a concessão da pensão estatutária está intimamente ligada ao direito do finado à
aposentadoria por invalidez estatutária. Quanto a isso, previa a Lei nº 6.813/81:
‘Art. 1º Aposentadoria do Juiz temporário do Poder Judiciário da União, prevista
no parágrafo único, do artigo 74, da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979,
dar-se-á nos termos desta Lei.
Parágrafo único. O benefício de que trata este artigo é devido:
a) aos Ministros classistas do Tribunal Superior do Trabalho;
b) aos Juízes classistas dos Tribunais Regionais do Trabalho;
c) aos Magistrados de que tratam os artigos 131, item II, e 133, item III, da Constituição Federal;
d) aos Juízes classistas que, como vogais, integram as Juntas de Conciliação e
Julgamento.
Art. 2º O Juiz temporário será aposentado:
I – por invalidez;
(...)
Art. 3º Os proventos serão:
I – integrais, quando o Juiz temporário:
b) se invalidar, por acidente em serviço ou por moléstia grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.’
Já o artigo 5º da Lei nº 9.528/97 previu:
‘Art. 5° Os magistrados classistas temporários da Justiça do Trabalho e os magistrados da Justiça Eleitoral nomeados na forma dos incisos II do art. 119 e III do § 1º do art.
120 da Constituição Federal serão aposentados de acordo com as normas estabelecidas
pela legislação previdenciária a que estavam submetidos antes da investidura na magistratura, mantida a referida vinculação previdenciária durante o exercício do mandato.’
Tal previsão já vinha estampada no artigo 3º da MP nº 1.523, de 11.10.1996, que foi
reeditada por 13 vezes. Posteriormente, ela foi reeditada e revogada pela MP nº 1.59614, de 10.11.1997 que, em seguida, foi convertida na Lei nº 9.528/97, de 10.12.1997.
Pois bem, a controvérsia a ser resolvida é: a invalidez do de cujus é anterior ou
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posterior à MP nº 1.523, de 11.10.1996? Em caso de resposta positiva, teria direito ao
benefício estatutário; em caso negativo, a benefício pelo RGPS. A propósito, colhe-se
da jurisprudência:
‘ADMINISTRATIVO. JUIZ CLASSISTA, PORTADOR DA DOENÇA DE
PARKINSON. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, NOS TERMOS DA LEI Nº
6.906/81. RECONHECIMENTO DO DIREITO.
1) Juiz classista representante dos empregadores rurais que após sua última nomeação, em 24.03.97, ao submeter-se a exame prévio de sanidade e capacidade física, foi
considerado INAPTO para o exercício laboral.
2) Decisão de natureza declaratória, uma vez que declarou situação preexistente,
qual seja, a doença da qual o autor é portador.
3) Comprovação, nos autos, que ele, no desempenho de suas funções, especificamente em meados do seu último mandato (que vigorou entre 21.01.91 e 28.04.97),
começou a apresentar sintomas de séria enfermidade, diagnosticada, já em janeiro de
1996, como sendo Doença de Parkinson, sabidamente de características progressiva e
irreversível, tanto que declarada pelo mesmo médico responsável pelo diagnóstico a
total incapacidade dele para o exercício de suas funções laborativas, em caráter definitivo, o que, aliás, se confirmou na prática, já que, desde então, não mais esteve em
atividade, tendo estado por todo o ano de 1996 em gozo de licença médica (cf. fls. 76).
4) Reconhecida a omissão da junta médica e, em consequência, da União, que, em
vez de promover a aposentadoria do autor, o manteve por, aproximadamente, 353 dias
em licença médica.
5) Faz jus o autor à aposentadoria por invalidez permanente, como juiz classista do
TRT da 1ª Região, na forma da Lei nº 6.906/81, bem assim ao pagamento dos valores
relativos desta aposentadoria desde fevereiro de 1997, com acréscimo de juros moratórios e correção monetária na forma da lei, tal como decidido na sentença.
6) Remessa e apelação improvidas. (TRF2, Quinta Turma Especializada, AC
199851010228070, DJ em 02.02.2006).’
A matéria fática foi amplamente discutida no âmbito do TRT da 12ª Região, conforme
acórdão das folhas 37 a 42. Nele, os magistrados do Pleno desse Tribunal concluíram que
o falecido Luiz Augusto já não mais possuía condições de trabalho antes da MP 1.523/96,
deferindo-lhe a aposentadoria por invalidez com base nas disposições da Lei nº 6.903/81.
Com efeito, é perfeitamente possível aceitar que a incapacidade sobreveio antes
da alteração legislativa, principalmente se se considerar que o órgão local esteve mais
próximo na matéria discutida, teve contato com o laudo pericial e analisou toda a prova
produzida, enquanto o TCU se preocupou exclusivamente com a análise do aspecto
formal para concessão da pensão.
Aliás, o acórdão do Tribunal de Contas da União restringiu-se em analisar isoladamente os requisitos para concessão da pensão, sem se preocupar com o benefício
antecedente. Isto é, tendo o óbito ocorrido após a revogação da Lei nº 6.903/81, o
órgão fiscalizador simplesmente considerou que o fato gerador do benefício (óbito) foi
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o determinante para o deferimento do benefício, o que não reflete a realidade do caso,
que, reitere-se, precisa ser analisado também em relação ao fato antecedente, qual seja,
a legalidade da aposentadoria por invalidez estatutária.
Nessas condições, portanto, considerando além dos argumentos acima descritos,
também os princípios da segurança jurídica e da boa-fé (a autora recebeu o benefício
por mais de dez anos), entendo estar comprovado que o falecido marido da autora
encontrava-se incapacitado antes da MP nº 1.523/96.
2.2 Dano moral
A reparação por dano moral é assegurada pela Constituição Federal, consoante a
norma expressa no art. 5º, V e X. Vejamos:
‘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; (...)’
No plano infraconstitucional, o Código Civil assim preconiza:
‘Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade,
e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.
(...)
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
(...)
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causa dano a outrem, fica
obrigado a repará-lo.’
O dano moral é decorrente da violação da intimidade, da vida privada, da honra e
da imagem da pessoa.
Nessa esteira, cabe ao magistrado a missão de aferir, em cada caso, a existência,
ou não, de ofensa moral àquele que alega tê-la sofrido.
Nos termos da Súmula 473 do STF, ‘a administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos;
ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial’.
No caso, a pensão foi cessada devido à interpretação legal admitida pelo TCU. O
ato administrativo, portanto, possuía amparo legal. Não se tratava de erro grosseiro ou
interpretação contrária à lei. Ademais, a parte-autora não comprovou qualquer abalo
moral que ensejasse o dever de indenizar.
Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:
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‘ADMINISTRATIVO E CIVIL. PENSÃO MILITAR CAUSA MORTIS.
COMPANHEIRA. PRÉVIA DESIGNAÇÃO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. 1. Lide em torno de pensão causa mortis,
em favor de companheira de servidor militar. Questiona-se a comprovação da
convivência more uxorio e da dependência econômica, além da exigência legal
de prévia designação (Lei nº 4.069/62, vigente ao tempo do óbito) e a caracterização de danos morais e materiais. 2. A jurisprudência, há muito, considera
dispensável a prévia designação do companheiro, quando comprovada a união
estável. O conjunto probatório constante dos autos, de natureza documental
e testemunhal, é suficiente à verificação do companheirismo. Não se exige a
comprovação de dependência econômica, presumida em razão da união estável
e da mútua cooperação entre os conviventes. 3. Consoante precedentes do STJ,
é devido o rateio igualitário da pensão causa mortis entre a viúva, separada
de fato, e a companheira, pois inexiste ordem de preferência entre elas. 4. Os
danos materiais estão incluídos no pagamento das parcelas atrasadas, desde a
cessação do pagamento do benefício. A revisão do ato de concessão da pensão,
no exercício do poder de autotutela da Administração Pública, em razão de
interpretação diversa do TCU quanto à legislação aplicável, não enseja dano
moral indenizável. 5. Apelações e remessa necessária desprovidas.’ (TRF2, Sexta
Turma Especializada, APELRE 200451010021982, Rel. Des. Fed. Guilherme
Couto, j. 27.04.2009)
Logo, não procede o pleito, nesse particular do pedido.
3 Dispositivo
Ante o exposto, confirmando os termos da antecipação da tutela, julgo parcialmente
procedentes os pedidos e extingo o processo com julgamento de mérito nos termos do
269, I, do CPC, para condenar a União a:
a) restabelecer a pensão por morte estatutária à autora, nos termos da fundamentação;
b) condenar a União ao pagamento das parcelas impagas no período em que o
benefício esteve suspenso, devidamente corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros
de mora de 6% ao ano.
Condeno a União, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo
em 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, consoante súmulas 76
do TRF da 4ª Região e 111 do STJ.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
Publique-se, registre-se e intimem-se.
Eventual recurso interposto será recebido somente no efeito devolutivo, valendo
o presente como seu recebimento em caso de preenchimento dos pressupostos de
admissibilidade. Preenchidos estes, dê-se vista à parte contrária para apresentação
de contrarrazões, com posterior remessa ao TRF da 4ª Região.”

Interposta a apelação, postula a parte-autora a parcial reforma do
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julgado, concedendo-lhe a indenização pelo dano moral, bem como a
majoração dos honorários.
A União apela alegando violação à jurisprudência do STF e à Súmula
340 do STJ.
Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz:
Impõe-se a reforma do julgado como postulado pela União.
Realmente, em suas razões de apelo, anotou, com inteiro acerto, a
ilustrada Advocacia-Geral da União, às fls. 164-165v, verbis:
“DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO
A parte apelada pretende que o Poder Judiciário condene a União a restabelecer o
pagamento da pensão civil que lhe vinha sendo paga pelo TRT da 12ª Região. Assim, na
realidade, sua pretensão visa questionar a validade da decisão proferida pelo Tribunal
de Contas da União.
Ao julgar o caso dos autos, o Tribunal de Contas da União corretamente entendeu que:
‘5. Em 14.10.1996, a Medida Provisória nº 1.523 revogou a Lei 6.903/1981 e
desvinculou os juízes classistas do regime estatutário, estabelecendo que passariam a
aposentar de acordo com a legislação previdenciária a que estavam submetidos antes
da investidura na magistratura. Ressalto que a referida medida foi posteriormente
convalidada pela Lei nº 9.528/1997, com efeitos retroativos, nas matérias afins, à data
da publicação da MP.
6. Portanto, nessas circunstâncias, carece de amparo legal a concessão da pensão
da Lei nº 8.112/1990 aos dependentes dos magistrados classistas falecidos a partir de
14.10.1996. Nesse sentido são os Acórdãos/TCU nos 156/2003, 346/2003 e 23/2005
– 2ª Câmara.
(...)
8. Assim, tendo o Sr. Luiz Augusto falecido em 22.06.1998, isto é, após a revogação
da Lei nº 6.903/1981, a concessão de pensão civil à sua dependente não pode tomar
como base os vencimentos e vantagens vinculados ao cargo de juiz classista.
9. Portanto, a concessão em análise deve ser considerada ilegal, negando-se o registro
do respectivo ato, sem prejuízo de se determinar que sejam cessados os pagamentos
dele decorrentes, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, sob
pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do
art. 262 do Regimento Interno/TCU.’
Nesse contexto, cumpre observar, primeiramente, que o ato que deferiu a pensão
civil à parte apelada foi considerado ilegal por ter o falecimento do juiz classista, ins-
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tituidor do benefício, ocorrido após o advento da Lei nº 9.528/97, ou seja, quando não
mais vigorava o regime previdenciário especial da Lei nº 6.903/81.
Assim, vale lembrar que a pensão rege-se pela lei vigente na data do óbito do
servidor, segundo entendimento do STF (AI 499377 AgR. Relator(a): Min. ELLEN
GRACIE, Segunda Turma, julgado em 29.11.2005, DI 03.02.2006 PP-00047 EMENT
VOL-02219-14 PP-02789l.
Por isso, com a devida vênia, ao contrário do que entendeu o juízo, para se verificar
a legislação aplicável ao pedido de pensão, não se poderia considerar a data da invalidez
do instituidor do benefício, mas sim a data do seu óbito, como corretamente fez o TCU.
Ou seja, o direito à pensão rege-se pela regra em vigor quando do passamento do
servidor, aplicando-se a máxima do tempus regit actum. Nesse sentido, aliás, foi publicada,
pelo Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 340, a qual preconiza: ‘A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado’.
De outra banda, totalmente ilegal o raciocínio de que a pensão deveria ser integral
porque a doença teria se manifestado anteriormente à edição da MP nº 1.523/96. Ora,
a própria Lei nº 6.903/81, que regulamenta a aposentadoria dos juízes temporários da
União, disciplinava que os proventos seriam integrais quando o juiz ‘se invalidasse’
ainda no exercício do cargo. Vejamos:
‘Art. 2º – O juiz temporário será aposentado:
I – por invalidez;
Art. 3º – Os proventos serão:
I – integrais, quando o juiz temporário:
a) contar 35 (trinta e cinco) anos de serviço; ou
b) se invalidar, por acidente em serviço ou por moléstia grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.’
Ou seja, muito embora a doença que vitimou o instituidor da pensão tenha, em
tese, começado a se manifestar em data anterior à revogação da Lei nº 6.903/81, a lei
em comento exigia a invalidez como condição para o deferimento da pensão. O que,
in casu, claramente não ocorreu na vigência da Lei nº 6.903/81, pois a perícia médica
considerou como data da incapacidade 30.03.1998.
O interesse público que norteia toda a atividade administrativa, em que o geral deve
preponderar sobre o particular, submete o administrador ao princípio da legalidade, nada
podendo fazer senão o que previsto como obrigação ou o permitido, dissonantemente
do que ocorre com o cidadão em conformidade com o art. 5º, inc. II, da Constituição
Federal. Isso não exclui observância do princípio da confiança ou da boa-fé nas relações
com os administrados, ou da segurança, zelando-se pela estabilidade de uma relação
na qual as partes possam confiar uma na outra.
Mas, sob o aspecto do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito ou boa-fé, tampouco se pode conceder o direito postulado pela apelada.”

Com efeito, embora a moléstia que vitimou o instituidor da pensão,
segundo referido na r. sentença, tenha iniciado em data anterior à revogaR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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ção da Lei nº 6.903/81, o fato incontroverso é que a mencionada lei exigia
a invalidez como condição para o deferimento da pensão e, no caso em
exame, a perícia médica considerou a data da incapacidade 30.03.1998,
ou seja, quando não mais vigorava a Lei nº 6.903/81.
Dessa forma, não há que se falar em violação à garantia do direito
adquirido.
Com efeito, é pacífico na doutrina e na jurisprudência, notadamente
da Suprema Corte, que só há o direito adquirido quando o ato ou o fato
se apresenta perfeito e acabado, nos termos da lei em vigor no seu tempo,
de modo a incorporar-se, definitivamente, ao patrimônio de seu titular
(Nesse sentido os votos dos eminentes Ministros Eloy da Rocha e Alfredo
Buzaid, proferidos nos julgamentos do RE nº 70.098, in RTJ 60/746, e
do RE nº 95.519-DF, in RTJ 112/694-6, respectivamente).
Se o processo constitutivo não se completou, há, então, uma mera
expectativa de direito, sendo, portanto, alcançado pela lei nova (voto do
Ministro Prado Kelly, in RTJ 44/265), pois, como bem registra Duguit,
“le droit non acquis est l’absence de droit” (LÉON DUGUIT, in Traité
de Droit Constitucionnel, deuxième édition, Paris: E. de Boccard, 1923,
t. 2, p. 201, § 21).
Nesse sentido, a lição de Francisco Campos, in Pareceres do Consultor-Geral da República, V. III, 1952, p. 279-282, verbis:
“A regra é que a lei se aplica desde logo a todos os fatos. A esta regra se faz a única
exceção de que a lei nova não poderá destruir ou desconhecer fatos consumados na
vigência da lei anterior. Tempus regit factum, isto é, o fato consumado sob o império
de uma lei continuará a ter o estatuto legal do tempo em que se consumou ou se aperfeiçoou em todos os seus elementos.
Assim, para que a lei nova não se aplique ao passado, é necessário que haja um fato
de que o direito então vigente faça decorrer um efeito jurídico, pouco importando que
o efeito já se haja produzido ou venha a produzir-se futuramente mediante o evento
de uma condição ou termo.
Para que o fato, porém, continue a reger-se nas suas condições de forma e de substancia e, portanto, nos seus efeitos, pela lei anterior, indispensável que seja um fato
inteiramente consumado sob o império dessa lei, ou, reproduzindo a expressão literal
do Código Civil, é indispensável que o fato seja um ‘ato jurídico perfeito’.
O parágrafo 2º do artigo 3º da Introdução do Código Civil Brasileiro assim define
o ato jurídico perfeito:
‘Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo
em que se efetuou.’
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Quando se trata de fatos simples ou que reúnem desde logo e simultaneamente todos os elementos que o integram, é fácil determinar de maneira precisa o seu lugar no
tempo e, portanto, o seu estatuto legal, que será o do momento em que ele se efetuou.
A questão só se configura quando o fato é complexo, isto é, dependente para o seu
aperfeiçoamento de elementos distintos, de cujo concurso emerge o ato jurídico perfeito,
ou quando se trata de um fato cuja formação se processa na duração e que, portanto,
depende para o seu aperfeiçoamento do curso de um determinando lapso de tempo.
‘Nos fatos complexos, o fato é consumado quando se realiza o último elemento
que concorrendo com os anteriores determina o nascimento do efeito jurídico. Enfim,
quando o fato se desenvolve em um determinado período de tempo, este estado só
é maduro para o direito quando completo ou decorrido o tempo e, portanto, submetido à lei vigente ao tempo em que se completou.’ (Ferrara, Trattato di Diritto
Civile, v. I, n. 59)
(...)
Regelsberger assim formula, de maneira concisa e lapidar, o mesmo princípio:
‘Consiste o fato em uma situação que se estende por um determinado lapso de tempo,
só com o termo deste se terá o mesmo como ultimado ou maduro para o direito, incidindo
só o império da lei vigente no momento final.’ (Regelsberger, Pandekten, v. I, p. 187)
Ora, o que dá direito à aposentadoria é o decurso de um determinado lapso de
tempo de serviço.
O direito à aposentadoria só se constitui, portanto, ao fim do prazo ou da duração
fixada pela lei. No curso do prazo, portanto, poderá a lei modificar, sem ofensa a
direitos adquiridos ou a atos jurídicos perfeitos, as condições da aposentadoria, não
somente quanto às suas vantagens, como quanto ao tempo exigido para a sua concessão. O fato, que é um fato continuado, só se terá por consumado no termo final
do prazo. Durante o curso deste, o ato jurídico, de que decorre o direito à aposentadoria, está em formação; não é, assim, um ato jurídico perfeito ou já consumado.
É certo que o tempo já passado sob a vigência de uma lei é um fato consumado;
cada fração do tempo não tem, porém, um valor jurídico próprio ou não é apta, por
si só a gerar efeitos jurídicos. O efeito jurídico só decorre da cumulação de todas
as frações e, portanto, se configura precisamente no momento em que o prazo se
ultima. Durante o curso do prazo, a lei nova poderá fazer variar a duração deste ou
modificar os efeitos jurídicos futuros que a lei anterior autorizava os interessados
a esperar ao fim do prazo. Assim dispondo, a lei nova não destruiria nenhum ato
jurídico perfeito ou ofenderia um direito adquirido; teria simplesmente frustrado
uma expectativa de direito, que não goza de nenhuma imunidade contra a ação de
novo estatuto jurídico que possa vir a contrariá-la.”

É o caso dos autos.
A respeito, ainda, tomo a clássica definição de direito adquirido formulada por Gabba, verbis:
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“É acquisito ogni diritto, che a) è conseguenza di un fatto idoneo a produrlo
in virtù della legge del tempo in cui il fatto venne compiuto, benchè l’occasione di
farlo valere non siasi presentata prima dell’attuazione di una legge nuova intorno al
medesimo, e che b) a termini della legge, sotto l’impero della quale accadde il fatto
da cui trae origine, entrò immediatamente a far parte del patrimonio di chi lo ha
acquistato.” (“É adquirido todo direito que: a) for consequência de um fato idôneo
para o produzir em face da lei vigente ao tempo no qual esse fato realizou, posto que
não se houvesse deparado ensejo de exercê-lo antes da execução de outra lei posterior
a ele concernente; e que: b) sob o domínio da lei, durante cujo império ocorreu o
fato de que se origina, entrou imediatamente a fazer parte do patrimônio de quem o
adquiriu.”) (C. F. Gabba, in Teoria della retroattività delle Leggi, seconda edizione
riveduta e accresciuta dall’autore, Torino: Unione Tipografico, 1884, v. 1, p. 191).

Nesse sentido, ainda, o magistério de Roubier, pertinente ao caso dos
autos, verbis:
“En somme, la loi nouvelle agit librement sur la situation en cours, sous la seule
condition de respecter les éléments juridiques antérieurs qui auraient une valeur propre,
dans leurs conditions de validité et dans les effets qu’ils ont produits antérieurement:
peu importe qu’il s’agisse d’éléments proprement constitutifs ou d’éléments faisant
obstacle à la constitution, du moment qu’il s’agit de constitution en cours.
Mais il peut y avoir difficulté à définir dans quel cas un élément de cette constitution
a une valeur juridique propre: supposons qu’il s’agisse du délai de prescription lui-même
et que la loi nouvelle se propose de le modifier. Certains auteurs ont estimé que, pour fixer
exactement le domaine de la loi ancienne et de la loi nouvelle, on devait se livrer à
un calcul de proportion des deux délais; la loi ancienne exigeait vingt ans et la loi
nouvelle n’en demande plus que dix; celui qui a déjà prescrit quatorze ans serait considéré comme ayant accompli sept années dans les conditions de la nouvelle loi, le
délai ayant été réduit de moitié. Cette opinion nous paraît insoutenable, parce qu’elle
tend à considérer que le délai accompli sous l’ancienne loi, encore qu’insuffisant pour
prescrire selon cette loi, avait déjà une valeur juridique propre, que la loi nouvelle,
devrait respecter; or c’est là une erreur, parce que la prescription, si elle avait été
arrêtée à sa quatorzième année sous l’ancienne loi, n’aurait pas eu plus de valeur que
si elle avait été arrêtée dès la première; dans la durée du délai, il n’y a qu’un moment
que compte au point de vue du droit, c’est son achèvement; donc, tant qu’il n’est pas
achevé, la loi nouvelle peut le modifier à sa guise...”
(“Em suma, a lei nova opera livremente sobre a situação em curso, com a única
condição de respeitar os elementos jurídicos anteriores que tenham um valor próprio
em suas condições de validade e nos efeitos que anteriormente produziram, pouco
importando que se trate de elementos propriamente constitutivos ou de elementos que
criam obstáculos à constituição, desde que esteja em curso.
Pode haver, porém, dificuldade em definir em que caso um elemento dessa cons-
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tituição tem valor jurídico próprio. Suponhamos que se trate do prazo de prescrição e
que a lei nova se proponha a modificá-lo. Certos autores estimaram que para fixar exatamente o domínio da lei antiga e o da lei nova, devia fazer-se um cálculo de proporção
dos dois prazos; a lei antiga exigia vinte anos e a lei nova limita o prazo a dez anos;
àquele que já houvesse prescrito quatorze anos seriam contados sete nas condições da
nova lei, que reduziu o prazo de metade. Esta opinião nos parece insustentável, porque
tende a considerar que o prazo consumado sob a antiga lei, ainda que insuficiente para
prescrever segundo esta lei, já tinha um valor jurídico próprio, que a lei nova deveria
respeitar; ora, há nisso um erro, porque a prescrição, se houvesse deixado de correr
aos quatorze anos, sob o império da lei anterior, não teria mais valor do que se tivesse
sido suspensa no primeiro ano. Na duração do prazo, só há um momento que conta do
ponto de vista do direito, é o da sua terminação; logo, enquanto não terminado, a lei
nova pode modificá-lo à vontade...”) (Paul Roubier, in Les conflits de lois dans le temps
[théorie dite de la non rétroactivité des lois], Paris: Recueil Sirey, 1929, t. 1º, p. 390-1)

E, a p. 392-3, conclui o mesmo jurista, verbis:
“En face d’une situation juridique en cours de constitution ou d’extinction, les lois
qui gouvernent la constitution ou l’extinction d’une situation juridique ne peuvent,
sans rétroactivité, atteindre les éléments déjà existants, qui font partie de (ou font
obstacle à) cette constitution ou cette extinction, en tant qu’ils ont une valeur juridique
propre, et doivent respecter cette valeur juridique, qu’il s’agisse de leurs conditions de
validité ou des effets juridiques qu’il auraient produits; à tous autres égards, les lois
nouvelles ne sont nullement rétroactives lorsqu’elles prétendent s’appliquer aussitôt
à une situation en cours...”
(“Em face de uma situação jurídica em curso de constituição ou de extinção, as leis
que governam a constituição ou a extinção não podem, sem retroatividade, atingir os
elementos já existentes, que fazem parte de ou fazem obstáculo a essa constituição ou
a essa extinção, desde que os mesmos tenham valor jurídico próprio, e devem respeitar
este valor jurídico, quer se trate de condições de validade daqueles elementos, quer de
efeitos jurídicos que já tenham produzido; a todos outros aspectos, as leis novas não
são retroativas quando pretendem aplicar-se desde logo a uma situação em curso...”)

Ora, quando da incapacidade do servidor, em 30.03.1998, a Lei nº
6.903/81 já havia sido revogada pela MP nº 1.523/96, não se configurando, pois, o alegado direito adquirido.
É sabido que a natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de
caráter legal, podendo, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito
da legislação ordinária pertinente, as quais o servidor deve obedecer, não
havendo direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico,
nos termos de tranquila jurisprudência da Suprema Corte (AI nº 53.498
(AgRg) – SP, Rel. Min. Antonio Neder, in RTJ 66/721; RE nº 72.496-SP,
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Rel. Min Xavier de Albuquerque, in RTJ 68/107; RE nº 82.729-ES, Rel.
Min Bilac Pinto, in RTJ 78/270; RE nº 99.522-PR, rel. Min. Moreira
Alves, in RTJ 107/854).
A respeito, assinalou Paul Roubier, verbis:
“La situation de fonctionnaire public constitue un statut légal, qui peut toujours
être modifié par les lois nouvelles in futurum.” (In Les conflits de lois dans le temps,
Paris: Du Recueil Sirey, 1933, t. II, p. 471, n. 122)

Por outro lado, a pensão rege-se pela lei vigente na data do óbito do
servidor, consoante jurisprudência do Eg. STF (AI 499.377 Agr., Relatora
Ministra Ellen Gracie, in DJU de 03.02.2006, p. 00047).
Da mesma forma, dispõe a Súmula 340 do STJ.
Em caso similar ao dos autos, de que fui relator, deliberou a Corte,
verbis:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSÃO ESPECIAL.
REVERSÃO. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE.
1. A reversão, ou seja, a passagem da pensão ou parte dela de um beneficiário para
outro, consoante, reiteradamente, tem deliberado a Suprema Corte, se regula pela lei
vigente à época do óbito da beneficiária da pensão.
Por ocasião do julgamento do MS nº 20.032-DF, ao julgar caso idêntico, decidiu o
Plenário do Pretório Excelso, verbis:
‘Pensão militar. Reversão. O direito à percepção da pensão militar se regula pela
lei vigente ao tempo em que se verificou o óbito do militar, e o direito à reversão da
pensão pela lei vigente à época do óbito da beneficiária da pensão.
Não tem direito à reversão da pensão a irmã do militar que, à época do falecimento
da viúva do militar falecido, era casada, ainda que venha a ficar viúva depois do óbito
da cunhada. Inteligência dos arts. 24 e 28 da Lei 3.765, de 04.05.1960, que regula as
pensões militares. (...)’ (In RTJ 74/630. No mesmo sentido, RE nº 76.551-GB, rel. Min.
ALIOMAR BALEEIRO, in RTJ 68/567)
Por conseguinte, a autora não tinha uma situação definitivamente constituída, e a lei
nova, que revogou a legislação anterior, incide imediatamente, sem qualquer violação
à garantia do direito adquirido (art. 5º, XXXVI, da CF de 1988).
A propósito, pertinente o magistério do eminente Ministro ELOY DA ROCHA,
quando do julgamento do RE nº 70.098-SP, verbis:
‘(...)
Não padece de dúvida de que a nova regra deve respeitar o direito que se constituiu na
vigência de norma anterior. Contudo, para isso, impõe-se que o ato ou fato se apresente
perfeito e acabado, conforme a lei em vigor no seu tempo, de modo a ficar incorporado
ao patrimônio do seu titular. Para a aquisição do direito, devem ser satisfeitas as exi-
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gências destinadas à sua formação. Se o processo constitutivo não se completou, há,
tão somente, uma expectativa de direito. Aí a lei nova alcança a situação daqueles não
subordinados, em caráter definitivo, à lei anterior.’ (In RTJ 60/746)
Não se aplica, assim, ao caso dos autos, a Súmula nº 359 do Pretório Excelso, pois,
quando do advento da Lei nº 8.059/90, fato esse que ocorreu antes da morte da mãe da
autora, esta, a autora, não tinha incorporado ao seu patrimônio a vantagem postulada,
o que só ocorreria com a morte de sua mãe, que se verificou quando já em vigor a
nova legislação.
Ademais, é sabido que a natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de
caráter legal, podendo, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação
ordinária pertinente, as quais o servidor deve obedecer, não havendo direito adquirido
do servidor a determinado regime jurídico, nos termos de tranquila jurisprudência da
Suprema Corte (AI nº 53.498 (AgRg) – SP, Rel. Min. ANTONIO NEDER, in RTJ
66/721; RE nº 72.496-SP, Rel. Min XAVIER DE ALBUQUERQUE, in RTJ 68/107;
RE nº 82.729-ES, Rel. Min BILAC PINTO, in RTJ 78/270; RE nº 99.522-PR, rel. Min.
MOREIRA ALVES, in RTJ 107/854).
A respeito, assinalou PAUL ROUBIER, verbis:
‘La situation de fonctionnaire public constitue un statut légal, qui peut toujours être
modifié par les lois nouvelles in futurum’ (in Les conflits de lois dans le temps, Paris:
Du Recueil Sirey, 1933, t. II, p. 471, n. 122)
2. Provimento da apelação da União.” (TRF 4ª Região, 3ª Turma, AC
2005.72.00.000840-4/SC, Rel. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, julg. 26.09.2005,
DJ 13.09.2006)

Portanto, ao contrário do decidido pelo ilustre Magistrado, in casu, a
legislação aplicável ao pedido de pensão é a data do óbito do instituidor
da pensão, como deliberado pelo TCU, e não a data do início da invalidez do servidor estipulada no processo administrativo que tramitou no
TRT/12ª Região.
Assim, impende reformar-se a r. sentença, julgando-se improcedente a
ação, condenada a parte-autora ao pagamento das despesas processuais e
honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada
a AJG deferida à fl. 23.
Por esses motivos, voto por dar provimento à apelação da União e à
remessa oficial e negar provimento ao apelo da autora.
É o meu voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005.70.01.004660-4/PR
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva
Apelante: Ministério Público Federal
Apelante: ALL América Latina Logística S/A (Holding)
Advogados: Drs. José Augusto Araújo de Noronha e outros
Dr. Luiz Gustavo Vardanega Vidal Pinto
Apelados: Os mesmos
EMENTA
Ação civil pública. Proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Bem da extinta rede ferroviária federal destruído por concessionária de serviço público. Legitimidade ativa do Ministério Público Federal.
Competência da Justiça Federal. Bem de valor histórico pertencente ao
poder público. Desnecessidade do tombamento. Condenação.
1. O Ministério Público Federal possui legitimidade para figurar no
polo ativo de ação civil pública que visa à proteção do patrimônio histórico e cultural brasileiro.
2. É da competência da Justiça Federal processar e julgar o feito
quando há interesse da União. Hipótese em que o bem atingido integrava
o patrimônio da extinta Rede Ferroviária Federal S/A que, por força da
Lei nº 11.483/2007, foi transferido à União.
3. O patrimônio cultural brasileiro, bem como os meios para sua
proteção, não estão taxativamente descritos. Inteligência do art. 216 da
Constituição Federal. O tombamento é um dos instrumentos possíveis
de identificação e proteção, necessário quando se trata de bem privado,
mas dispensável, por óbvio, quando o bem já integra o patrimônio do
órgão público.
4. A alegação de que a demolição foi feita para atender necessidade
de segurança e de preservação ambiental é afastada pela ausência de
qualquer ato administrativo, quer do titular do bem destruído, quer de
outro órgão competente reconhecendo e autorizando a demolição. Tendo
a requerida agido por sua conta e risco, deve arcar com os danos decorrentes de sua atuação.
5. Comprovado nos autos que a requerida destruiu bem de valor
histórico, de propriedade da extinta Rede Ferroviária Federal S/A, hoje
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integrado ao patrimônio da União Federal, é cabível a condenação de
quantia a ser destinada ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, administrado pelo Ministério da Justiça. Provimento do apelo do Ministério
Público Federal.
6. Nos termos do artigo 460 do Código de Processo Civil, é defeso ao
juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida,
bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado. Apelo da requerida provido nesta parte.
7. Apelação do Ministério Público Federal provida. Apelação da requerida parcialmente provida.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por unanimidade, dar provimento ao apelo do Ministério Público Federal
e dar parcial provimento ao apelo da ré, nos termos do relatório, votos e
notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 26 de outubro de 2010.
Des. Federal Fernando Quadros da Silva, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: Trata-se de
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de
ALL – América Latina Logística S/A, objetivando a condenação da ré
ao pagamento de indenização referente a danos ao patrimônio histórico e
cultural do país, causados pela derrubada de uma caixa d’água da Estação
Ferroviária de Jataizinho/PR, bem como ao pagamento de indenização
por danos morais à coletividade decorrentes do mesmo fato.
Após o regular processamento do feito, sobreveio a sentença das fls.
127-137, que julgou improcedente a pretensão da parte-autora, determinando, contudo, à ALL que se abstenha de destruir, demolir, mutilar,
reparar, pintar, restaurar ou alterar as construções pertencentes à RFFSA,
sem prévia consulta.
O Ministério Público Federal apelou da sentença (fls. 139-162), sustentando o valor histórico da antiga Estação Ferroviária de Jataizinho/PR,
construída na década de 1930 e discorrendo a respeito da necessidade de
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indenização e proteção do patrimônio cultural. Afirmou que a ausência
do tombamento não permite a conclusão de que o bem de valor histórico
não está protegido constitucionalmente. A presença do valor histórico é
pressuposto para o tombamento.
Menciona, ainda, o apelo ministerial, que o desconhecimento
da ALL a respeito do início do procedimento de tombamento não
exclui sua responsabilidade, que seria objetiva. Destacou que não
havia perigo ou estado de necessidade a justificar a demolição da
caixa d’água da estação ferroviária, destacando que seria possível a
adoção de outras medidas menos gravosas. Por derradeiro, pugnou
pelo provimento do apelo.
Também a ALL apelou da sentença (fls. 167-185), sustentando, em
apertada síntese, a ilegitimidade ativa do MPF para o ajuizamento da
presente demanda. Alega, também, que a presente ação é de competência
da justiça estadual.
No mérito, defendeu a nulidade da sentença na parte em que instituiu
obrigação de fazer à apelante, por se tratar de decisão extra petita. Ao
final, requereu o provimento do recurso.
Houve contrarrazões (fls. 197-215 e 219-224).
Oficiando no feito, o Ministério Público Federal manifestou-se (fls.
227-235) pelo provimento do recurso do parquet e pelo desprovimento
do recurso da ALL.
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva:
Da legitimidade ativa do Ministério Público Federal
Muito embora a ré/apelante tenha sustentado a ilegitimidade ativa
do Ministério Público Federal para a presente ação civil pública, cabe
destacar que o artigo 129, incisos I e III, da vigente Constituição Federal,
está assim redigido:
“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I – promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei; (...)
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”
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No mesmo sentido, o artigo 1º, inciso IV, e o artigo 5º, inciso I, ambos
da Lei nº 7.347/85, conferem ao Ministério Público legitimidade para a
propositura de ação civil pública visando a proteção de bens e direitos
de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.
Cristalina, assim, a legitimidade ativa do Ministério Público Federal,
razão pela qual rejeita-se esta preliminar.
Da competência da Justiça Federal
No que diz respeito à competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, dispõe o artigo 23, inciso III, da Constituição Federal, que é de competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios proteger os documentos, as obras
e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
Ora, se a competência é comum, é evidente que há interesse da União
na preservação do patrimônio histórico, até mesmo porque, na hipótese
vertente, o bem discutido integrava, à época dos fatos, os ativos da extinta
Rede Ferroviária Federal (RFFSA), então em liquidação.
Sobre o tema já se decidiu nesta Corte:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMÓVEL TOMBADO. ESTAÇÃO FERROVIÁRIA
DE CAXIAS DO SUL/RS. RESTAURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO BEM, DA UNIÃO, DO
ESTADO E DO MUNICÍPIO.
Embora o prédio em que se encontra a antiga Estação Ferroviária de Caxias
do Sul tenha sido tombado pelo IPAHE – Instituto de Patrimônio Histórico e
Artístico Estadual, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios a proteção dos bens de valor histórico, nos termos do
que determina o artigo 23, III, da CF. Assim, presente o interesse da União no
feito, fica definida a legitimidade ativa do Ministério Público Federal, bem como
a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a causa. (...)” (grifei)
(TRF4, APELREEX 1999.71.07.000532-1, Terceira Turma, Relatora Maria Lúcia
Luz Leiria, D.E. 01.07.2009)
“PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA EM PROCESSO
DE LIQUIDAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO CULTURAL.
INTERESSE JURÍDICO. COMPETÊNCIA.
1. No presente caso, determinante para a fixação da competência federal não é o
fato de a sociedade de economia mista encontrar-se em fase de liquidação, mas sim
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o de estar em jogo a defesa do patrimônio histórico federal. (...) (grifei) (TRF4, AG
1999.04.01.081862-1, Terceira Turma, Relatora Marga Inge Barth Tessler, DJ 11.10.2000)

Além disso, a Lei nº 11.483, de 31 de maio de 2007, dispôs:
“Art. 1º Fica encerrado o processo de liquidação e extinta a Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, sociedade de economia mista instituída com base na autorização
contida na Lei nº 3.115, de 16 de março de 1957.
Parágrafo único. Ficam encerrados os mandatos do Liquidante e dos membros do
Conselho Fiscal da extinta RFFSA.
Art. 2º A partir de 22 de janeiro de 2007:
I – a União sucederá a extinta RFFSA nos direitos, obrigações e ações judiciais
em que esta seja autora, ré, assistente, opoente ou terceira interessada, ressalvadas as
ações de que trata o inciso II do caput do art. 17 desta Lei; e
II – os bens imóveis da extinta RFFSA ficam transferidos para a União, ressalvado o disposto nos incisos I e IV do caput do art. 8º desta Lei. (Redação dada pela
Lei nº 11.772, de 2008).
(...)
Art. 8º Ficam transferidos ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT:
I – a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta RFFSA;
II – os bens móveis não operacionais utilizados pela Administração Geral e Escritórios
Regionais da extinta RFFSA, ressalvados aqueles necessários às atividades da Inventariança; e
III – os demais bens móveis não operacionais, incluindo trilhos, material rodante,
peças, partes e componentes, almoxarifados e sucatas, que não tenham sido destinados
a outros fins, com base nos demais dispositivos desta Lei.
IV – os bens imóveis não operacionais, com finalidade de constituir reserva técnica
necessária à expansão e ao aumento da capacidade de prestação do serviço público de
transporte ferroviário, ressalvados os destinados ao FC, devendo a vocação logística
desses imóveis ser avaliada em conjunto pelo Ministério dos Transportes e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme dispuser ato do Presidente
da República.” (Incluído pela Lei nº 11.772, de 2008)

Trata-se, como reconhecido pela própria requerida na contestação, de
um bem que integrava o patrimônio da antiga RFFSA, hoje incorporado
ao patrimônio da União.
Rejeita-se, assim, a preliminar de incompetência da Justiça Federal
para o processamento e julgamento deste feito.
Do mérito
O cerne da controvérsia diz respeito à eventual responsabilidade da
empresa ALL – América Latina Logística S/A na destruição de uma caixa
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d’água histórica – construída em 1935 – que integrava as adjacências da
Estação Ferroviária de Jataizinho/PR, de propriedade da extinta Rede
Ferroviária Federal.
Desde já, registre-se que não se discute nestes autos a responsabilidade
pelo dano patrimonial causado a terceiro que não integra a presente lide,
mas tão somente a ocorrência de suposto dano ao patrimônio histórico
e cultural brasileiro – interesse tipicamente difuso.
Quanto à matéria, o artigo 216 e seu § 1º, da Constituição Federal,
define o patrimônio cultural brasileiro e prevê sua proteção, nos seguintes
termos:
“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material
e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem:
I – as formas de expressão;
II – os modos de criar, fazer e viver;
III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às
manifestações artístico-culturais;
V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1º – O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá
o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.” (grifei)

É certo que o patrimônio cultural brasileiro, bem como os meios para
sua proteção, são meramente exemplificativos (cfe. Helita Barreira Custódio in Normas de proteção ao patrimônio cultural brasileiro em face da
Constituição Federal e das normas ambientais. 1997, Revista de Direito
Ambiental nº 6, p. 18-19).
O Dicionário de Direito Ambiental, por sua vez, traz a seguinte definição:
“O Patrimônio Histórico e Artístico Nacional: conjunto de bens móveis e imóveis
existentes no país e cuja preservação seja de interesse público, quer por sua vinculação
a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico
ou etnográfico, bibliográfico ou artístico.” (Dicionário de Direito Ambiental, (org.)
Maria da Graça Krieger et alli, p. 260)

Deve ser, desde logo destacado, que o tombamento não é pressuposto
para reconhecimento do valor histórico de um bem. Conforme se extrai
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do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, o tombamento é um
dos instrumentos para identificação e proteção do patrimônio histórico.
Os critérios para aferição do valor histórico de um bem material ou
imaterial devem ser buscados na Constituição Federal.
Nesse sentido, o magistério de Ela Wiecko Volkmer de Castilho:
“Ora, o tombamento é apenas uma das formas de acautelamento e preservação do
patrimônio cultural. A ausência de tombamento não obsta a ação do Poder Público na
defesa desse patrimônio.
(...)
A identificação e qualificação desses bens pode e deve ser feita no curso do planejamento de qualquer obra, independentemente de prévio tombamento.” (A preservação
do meio ambiente e da cultura na legislação brasileira, in Revista da PGR, n. 4, p. 101)

No caso em tela, há notícias nos autos de que seis meses antes o
Poder Público municipal agiu no sentido de resguardar o bem histórico,
requerendo o tombamento junto ao órgão estadual.
De qualquer sorte, no caso dos autos, a inexistência de tombamento
não constituiria óbice ao acolhimento da pretensão. Quanto se tratar
de bem privado e tendo o Poder Público optado pela proteção do bem
histórico por intermédio do instituto do tombamento (modalidade de
servidão administrativa), reza o artigo 1º, § 1º, do Decreto-Lei nº 25/37
“que o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja
de interesse público só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico
ou artístico nacional depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos quatro
Livros do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei.”

No caso dos autos, todavia, não se trata de bem que pertence ao particular e que, apenas com o tombamento, passaria a ser protegido. Pelo
contrário, restou suficientemente demonstrado que o bem destruído não
integrava o patrimônio da requerida ALL América Latina Logística S/A.
Em pelo menos dois ofícios, encaminhados pela requerida ao Ministério Público Federal, admite-se que a empresa tinha ciência de que o bem
destruído pertencia à extinta RFFSA. É certo que procurou justificar-se a
demolição, alegando riscos de iminente desabamento, o que não restou
demonstrado. Os laudos e informações dos engenheiros da requerida
devem ser tomados com as necessárias reservas, pois aqueles são empregados submetidos ao jus variandi do empregador e à subordinação
inerente a todo contrato de trabalho.
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Tratando-se de um patrimônio que já pertencia ao Poder Público Federal, é dispensável o tombamento para que o mesmo goze da proteção.
Como foi reconhecido na contestação, trata-se de um bem que pertencia
à Rede Ferroviária Federal S/A. Como então explicar ou justificar a conduta
de uma concessionária de destruir e remover algo que não lhe pertence?
Mesmo na remota hipótese de ter agido para proteger o meio ambiente
ou para preservar a segurança, caberia à requerida requerer a quem de
direito as providências necessárias e não agir por conta e risco.
No documento da fl. 19, do inquérito civil consta o ofício encaminhado
pelo representante da RFFSA:
“A caixa d’água compõe o entorno das Estações em Projeto de Preservação da
Memória da Ferrovia.
As caixas d’água são patrimônio da RFFSA, não incluídos entre os bens arrendados
à ALL (antiga FSA).
Não vendemos nem autorizamos ninguém a cortar com maçarico, como também
houve a elaboração de laudo técnico, uma vez que a concessionária não comunicou a
possibilidade de queda da caixa d’água.”

Por fim, arremate-se que não cabe à concessionária requerida o juízo
sobre a existência ou não de valor histórico de algo que não lhe pertence.
Ademais, as informações constantes do autos demonstram o valor
histórico do bem. Em 08.04.2002, a Sra. Prefeita do Município de Jatazinho solicitou tombamento da Estação, por meio de ofício dirigido
à Coordenadoria do Patrimônio Cultural da Secretaria de Cultura do
Paraná. (fl. 77, apenso).
No dia 30.10.2002, a requerida cortou toda a estrutura de ferro da
caixa d’água que fazia parte do complexo da Estação Ferroviária da Cidade de Jataizinho, construída em 1935. Não é crível que, numa cidade
pequena, os funcionários da requerida não soubessem da providência
levada a efeito pela municipalidade no sentido de preservar a estação
ferroviária e adjacências.
Assim, deve prosperar a presente pretensão indenizatória, uma vez
que houve o dano, produzido por uma ação precipitada da requerida, que
agiu por conta e risco, sobre um bem de propriedade do Poder Público
Federal. Optando por demolir uma construção que não lhe pertencia, a
requerida deve ser responsabilizada. Há o dano, há o nexo de causalidade
e, portanto, há o dever de indenizar.
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Apelo da requerida
O objetivo da demanda é proteger o caráter histórico e cultural da
Estação Ferroviária de Jataizinho/PR, em especial a caixa d’água que
fazia parte do conjunto.
A partir do exame da peça inicial (fls. 02-25), verifica-se que não
foi deduzida nenhuma pretensão inerente à abstenção genérica da ré/
apelante em praticar quaisquer atos de modificação das construções da
extinta RFFSA, razão pela qual esta parte da sentença deve ser afastada.
Incide, na espécie, o artigo 460 do Código de Processo Civil que dispõe
expressamente ser defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de
natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
De ser parcialmente provido o apelo da requerida.
Valor da indenização
A alegação de que a demolição da caixa d’água visava garantir a
segurança da linha férrea e a proteção ambiental não foi demonstrada,
uma vez que não há nenhum laudo nos autos ou provocação do titular
do bem demonstrando a necessidade da demolição.
Deve ser adicionado que a requerida, concessionária do serviço público,
não detém poderes legais ou regulamentares para tomar decisões dotadas
de autoexecutoriedade, devendo submeter seus pleitos aos órgãos públicos
competentes, mormente quanto ao patrimônio que não lhe pertence.
Deve, portanto, ser provido o apelo do Ministério Púbico Federal
para condenar a requerida a indenizar os danos ao patrimônio histórico
e cultural identificados na petição inicial.
O valor da indenização deve levar em conta a irreparabilidade do bem
destruído pela ação da requerida e a necessidade de que tenha um caráter
didático nas suas futuras ações, motivadas como ela própria reconhece
na contestação, pela intenção de reduzir os custos, embora sem atentar
para os comandos inseridos no ordenamento jurídico.
Os valores gastos em recuperações e restaurações de outras estações
ferroviárias no território nacional encontram-se entre os patamares máximos de R$ 1.800.000,00 – gastos, como, por exemplo, pela Prefeitura
de Guaratinguetá/SP – e mínimos, como, por exemplo, a segunda etapa
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de restauração da Estação Ferroviária de Joinville, que teve um custo
aproximado de R$ 430 mil, sendo R$ 380 mil financiados pelo BNDES
e o restante a contrapartida do Município de Joinville (informações amplamente divulgadas na imprensa especializada).
No caso em exame, considerando a magnitude do dano e também o
caráter didático da presente demanda, tendo em conta, ainda, que no caso
se trata da demolição de uma antiga caixa d’água, integrante da estação
ferroviária, o valor da indenização é fixado em R$ 300.000,00 (trezentos
mil reais), que deverá ser destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), regulado pelo Decreto nº 1.306, de 9 de novembro de 1994,
e gerido pelo Conselho Federal Gestor respectivo, junto ao Ministério da
Justiça. O valor foi fixado considerando, ainda, os projetos encaminhados
ao Conselho Federal Gestor de Defesa dos Direitos Difusos.
Deve, ainda, a ré ser condenada nas custas processuais remanescentes.
Sem honorários advocatícios, por incabíveis na espécie.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao apelo do Ministério Público Federal e dar parcial provimento ao apelo da ALL, nos
termos da fundamentação.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2007.71.00.019882-0/RS
Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal Jorge Antonio Maurique
Apelante: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – Ufrgs
Advogado: Procuradoria Regional Federal da 4ª Região
Apelado: Róber Freitas Bachinski
Advogados: Drs. Ricardo Athanasio Felinto de Oliveira e outro
Dra. Renata de Mattos Fortes
Remetente: Juízo Federal da VF Ambiental, Agrária e Residual de
Porto Alegre
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EMENTA
Curso de ciências biológicas. Participação em aulas práticas com
uso de animais. Objeção de consciência.
Não é razoável que, no curso de ciências biológicas, deva a Universidade
dispensar tratamento diferenciado aos acadêmicos que possuírem objeção
de consciência no curso em que matriculados e adaptar o currículo de
acordo com as convicções pessoais dos alunos, sob pena de inviabilizar a
instituição de ensino, sobretudo quando não há notícias de abuso na utilização de animais para uso acadêmico, apenas e tão só a obrigação legal
do ensino, da pesquisa e da formação competente do profissional egresso
das classes de universidades conceituadas como a recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por unanimidade, dar provimento à apelação e à remessa oficial, nos
termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 27 de outubro de 2010.
Juiz Federal Jorge Antonio Maurique, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Juiz Federal Jorge Antonio Maurique: Trata-se de ação
ordinária ajuizada por Róber Freitas Bachinski contra Universidade
Federal do Rio Grande do Sul – Ufrgs, em que se discute sobre objeção
de consciência do autor à sua participação em aulas práticas com uso de
animais nas disciplinas de Bioquímica II e Fisiologia Animal B do curso
superior de Ciências Biológicas, bem como sobre requisitos prévios ao
sacrifício de animais e à vivissecção em aulas práticas desse curso.
Regularmente processado, sobreveio sentença (fls. 325-344) julgando
parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para: A)
declarar nula a decisão administrativa da Ufrgs que negou a objeção de
consciência requerida pelo autor nos autos do processo administrativo
nº 23078.020775/06-35; B) reconhecer o direito do autor à objeção
de consciência apresentada e determinar ao réu que providencie junto
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aos professores responsáveis pelas disciplinas de Bioquímica II e
Fisiologia Animal B no que for necessário para assegurar ao autor a
elaboração de trabalhos alternativos em substituição às aulas práticas com o uso de animais, sem distinção de grau para avaliação do
autor e com reconhecimento da Universidade desses trabalhos como
sendo suficientes para garantir o aprendizado do autor nas disciplinas referidas; C) declarar o direito do autor a exercer a objeção de
consciência relativamente a todas as disciplinas que possuem aulas
práticas com o uso de animais e envolvam práticas cruéis (causando-lhes dor, morte ou sofrimento desnecessários), quando disponíveis
meios alternativos; D) determinar à Ufrgs que disponibilize trabalhos
alternativos para o autor em substituição às aulas práticas com uso
de animais, sem distinção de grau para avaliação do autor, sendo que
tais trabalhos deverão ter o reconhecimento da Universidade como
sendo suficientes para garantir o aprendizado do autor nas disciplinas,
apresentando integral validade para fins de aprovação final em cada
disciplina e conclusão do curso de bacharelado em Ciências Biológicas pelo autor; E) condenar a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de
R$ 1.000,00 (em valores de 28.05.2007), com os devidos acréscimos
estabelecidos nessa sentença; F) determinar que os valores devidos
sejam atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios,
conforme acima estipulado; G) condenar a Ufrgs a suportar os encargos processuais, tudo nos termos da fundamentação. Decisão sujeita
ao reexame necessário.
Apelou a Ufrgs (fls. 351-370). Sustentou, em síntese, que a prática
da vivissecção de animais é permitida no território nacional, conforme
legislação específica, Lei nº 6.638/79. Aduziu, ainda, que a decisão atacada afronta o princípio da isonomia.
Com contrarrazões (fls. 386-391 e 393-420) e parecer do MPF (fls.
423-438), vieram os autos para julgamento.
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Juiz Federal Jorge Antonio Maurique: A insurgência diz
respeito à utilização de animais para fins didático-científicos. A Lei nº
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6.638, de 08.05.79, que estabelece as normas para a prática didático-científica da vivissecção de animais, permite em todo o território nacional a vivissecção de animais, não havendo óbice legal à atividade.
A Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98 (art. 32, § 1º), diz que
toda prática de cunho científico ou educacional que cause sofrimento
ao animal constitui crime caso existam alternativas. Não há notícias
nos autos, nem foi essa a razão do pedido do autor, de maus-tratos em
relação aos animais, não havendo que se falar em crime ambiental, na
forma da lei acima. Conforme noticia o Procurador da Universidade,
na disciplina de Bioquímica II, são utilizados dois animais (ratos ou
rãs) durante o semestre, que são mortos por técnicos especializados,
seguindo as regras éticas, procedimento que não é presenciado pelos
alunos. Não há abuso em relação à utilização dos animais nas aulas
práticas, e tal fato é incontroverso.
Considerando que as ciências biológicas são um corpo de ciência que
tem o desenvolvimento do conhecimento pautado na experimentação,
que pode ser aplicado em várias áreas, não é plausível a substituição da
técnica utilizada – aulas práticas – por programas de multimídia, método
que já foi inclusive utilizado e testado pela Universidade, tendo o corpo
docente concluído pela impossibilidade de substituição, muito embora
seja possível como atividade complementar.
Por outro lado, necessário atentar para o objetivo da atividade
desenvolvida pela Universidade, que é justamente aumentar a
compreensão dos conteúdos teóricos e apresentar aos alunos metodologias usadas na pesquisa bioquímica, de forma a garantir uma
sólida formação básica inter e multidisciplinar. As disciplinas que
utilizam animais são criadas com o intuito de ministrar conteúdos
e de formar o aluno para o exercício de sua atividade profissional,
instrumentalizando-o da melhor maneira possível para enfrentar
o mercado de trabalho, qualificando-o também como gerador de
conhecimento, privilegiando atividades obrigatórias de campo,
laboratório e adequada instrumentação técnica.
Deve ser capaz o aluno, ao final do curso, de ter adequada fundamentação teórica, como base para uma ação competente, que inclua o
conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, bem como sua
organização e funcionamento em diferentes níveis, suas respectivas dis174

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

tribuições e relações com o meio em que vivem. Tudo com o objetivo
de atender às diretrizes curriculares.
Por tudo, não me parece razoável que no curso de ciências biológicas deva a Universidade dispensar tratamento diferenciado aos
acadêmicos que possuírem objeção de consciência no curso em que
matriculados e adaptar o currículo de acordo com as convicções
pessoais dos alunos, sob pena de inviabilizar a instituição de ensino.
Sobretudo quando não há notícias de abuso na utilização de animais
para esse fim, apenas e tão só a obrigação legal do ensino, da pesquisa e da formação competente do profissional egresso das classes
de universidades conceituadas como a recorrente.
Tendo em vista que a matéria é polêmica, peço vênia para reproduzir parte de artigo sob o título “Objeção de Consciência”, de autoria
do ilustre Promotor de Justiça Dr. Bruno Heringer Jr., veiculado pelo
prestigioso jornal “O Sul”, edição de domingo (19.08.07), em que sua
excelência assevera:
“Dois pressupostos, pois, são inafastáveis para o reconhecimento da objeção de
consciência. Em primeiro lugar, o motivo de consciência há de ser profundo, de modo
a representar ao objetor um ônus desmedido o cumprimento da lei. Em segundo lugar,
somente pode ser reconhecida diante de dever legal, a cujo atendimento ninguém se
pode furtar sem a imposição de sanção.
(...) Pelo mesmo motivo, também não existe direito à dispensa a aulas que realizem
experimentação em animais, pois cursar determinada faculdade é escolha do estudante,
não imposição jurídica.”

Desse modo, entendo que merece reforma a sentença ora atacada.
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação e à remessa oficial.
É o voto.
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 2008.72.01.004560-5/SC
Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Maria Lúcia Luz Leiria
Apelante: União Federal (Fazenda Nacional)
Advogado: Procuradoria Regional da Fazenda Nacional
Apelada: Célia Lúcia Gonçalves Teixeria de Freitas
Advogado: Dr. Augusto Barbosa Hackbarth
Remetente: Juízo Substituto da 1ª VF e JEF Criminal Adjunto de
Joinville/SC
EMENTA
Administrativo. Joinville. Terreno de Marinha. Processo demarcatório. Regularidade. Prescrição.
Após o exame da legislação da época, resta claro que os terrenos
de marinha não foram incluídos na dação de pagamento do dote da
Princesa Dona Francisca Carolina; a uma, porque nunca se confundiram com as terras devolutas, a duas, porque o próprio contrato de
casamento ressalta que a dação observa a forma prevista de concessão
de terras no Brasil.
A escritura transcrita no Registro Geral de Imóveis não possui presunção iuris et de iure, mas sim juris tantum, presumindo-se plena e
exclusiva até prova em contrário, o que se verifica quando se trata de
bens públicos.
A presente demanda foi ajuizada em 20 de novembro de 2008 (fl.
02), quando decorridos quase vinte anos do término do procedimento
de demarcação, estando, portanto, coberta pela prescrição, nos termos
do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por unanimidade, dar provimento ao agravo retido, à remessa oficial e às
apelações, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 06 de julho de 2010.
Desa. Federal Maria Lúcia Luz Leiria, Relatora.
176

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

RELATÓRIO
A Exma. Sra. Desa. Federal Maria Lúcia Luz Leiria: Trata-se de
ação ordinária intentada por Célia Lúcia Gonçalves Teixeria de Freitas
contra a União, buscando a declaração de nulidade do procedimento
administrativo que considerou o imóvel matriculado sob o nº 32.449 no
Cartório de Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Joinville como
de marinha, com a declaração de nulidade do lançamento dos débitos
fiscais sobre o imóvel, dos anos de 1996 a 2008. Sustenta, em síntese:
a) que o procedimento de demarcação das terras de marinha não
obedeceu aos trâmites do Decreto-Lei 9.760/46;
b) que as terras situadas em Joinville foram doadas pela Coroa Imperial
aos nubentes, Princesa Dona Francisca Carolina e Príncipe de Joinville,
os quais passaram a ter posse e disponibilidade do imóvel, transferindo-se posteriormente aos sucessivos proprietários até os tempos atuais.
O magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido no ponto
em que o autor defende que as terras de Joinville passaram ao patrimônio
privado, a partir da doação a Suas Altezas Reais. Restou prejudicado o
pedido de nulidade do processo demarcatório.
A Fazenda Nacional apela sustentando que a demarcação dos terrenos de marinha possui natureza jurídica declaratória de competência
exclusiva do Serviço de Patrimônio da União. Aduz que é suficiente
a notificação por edital dos interessados para impugnarem o procedimento (fls. 120-128).
A União Federal requer, em preliminar, o provimento do agravo
retido interposto contra a decisão antecipatória de tutela, que suspendeu a exigibilidade da taxa de ocupação. No mérito, defende que (a)
as terras referentes ao dote da Princesa Dona Francisca Carolina são
caracterizadas como terreno de marinha; (b) os terrenos de marinha
são bens públicos submetidos a regime jurídico próprio, derrogatório
e exorbitante do direito comum; (c) os títulos emitidos sem sua participação são inoponíveis ao ente público, verdadeiro proprietário; (d)
há discricionariedade nas formas de notificação aos interessados, que
pode ser pessoal ou por edital; e (e) a natureza jurídica da demarcação
é declaratória e de competência exclusiva do Serviço de Patrimônio
da União (fls. 129-169).
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Com a apresentação de contrarrazões (fls. 172-182), subiram os autos
a esta Corte, onde o representante do Ministério Público Federal opinou
pelo provimento dos recursos e do reexame necessário (fls. 184-192).
É o relatório.
VOTO
A Exma. Sra. Desa. Federal Maria Lúcia Luz Leiria:
1) Agravo retido
Inicialmente, registro que o agravo retido interposto pela União nas
fls. 50-56 contra a decisão antecipatória de tutela se confunde com o
mérito e, nessa condição, será oportunamente apreciado.
2) Mérito
Cinge-se a controvérsia a respeito da caracterização do imóvel da
autora, ora apelada, como terreno de marinha, a fim de possibilitar a
cobrança da taxa anual de ocupação.
A linha de argumentação da inicial e da sentença (fls. 113-117) é de que
as terras da autora se encontram na cidade de Joinville/SC e teriam integrado
o dote da Princesa Dona Francisca Carolina de Bragança, por ocasião de seu
casamento com o Príncipe de Joinville, François Ferdinand Phillipe Louis
Marie d’Orleans, passando a integrar patrimônio privado a partir da doação
de D. Pedro II, ocorrendo, desde então, a desafetação do patrimônio público.
De imediato percebe-se que, para análise do feito, é imprescindível
revisitar fatos históricos e a legislação da época do Império. Não foi por
outra razão que retirei este processo de pauta, o trazendo agora, após ter
sedimentado o meu entendimento sobre a questão.
Com efeito, a Lei Imperial nº 166, de 29 de setembro de 1840, estabelecia dotes às princesas brasileiras quando estas houvessem de se casar:
“(...)
Art. 5º. Fundar-se-ha um Patrimonio em terras pertencentes a Nação, cujo valor
será ulteriormente determinado sobre informações do Governo (sic).
(...)”

O contrato de casamento entre Suas Altezas Reais, celebrado em
22.05.1843, no ponto em que prevê doação de terras, assim dispunha:
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“(...)
Artigo 4º. Sua Majestade o Imperador do Brasil, nos termos dos artigos 11 e 12
da Lei de 29 de setembro de 1840, constitui dote para sua Augusta Irmã a Senhora
Princesa D. Francisca Carolina:
1º) (...)
2º) (...)
3º) cinco léguas em quadro, ou vinte e cinco léguas quadradas, de 3.000 braças,
segundo a Lei de 25 de janeiro de 1809, de terras devolutas que podem ser escolhidas
nas melhores localidades, em um ou mais lugares da Província de Santa Catarina.
S.A.R. o Príncipe de Joinville, entrará na posse destas terras logo que forem medidas,
o que terá lugar o mais breve possível, e será considerado proprietário da superfície,
na forma das leis que regulam no Brasil as concessões de terras, destinadas à cultivar,
como de profundidade, para extrair, sem que tenha necessidade de outras concessões
ou privilégios, assim, carvão de pedra como quaisquer outros minerais, que possam ser
descobertos, sem reserva alguma, exceto as de minas de diamante.” (sic) Grifo nosso
(Cyro Ehlke, Joinville Histórica)

Da leitura do contrato, extraem-se três elementos: 1) foram doadas
terras devolutas, 2) na forma prevista de concessão de terras no Brasil,
3) sem reserva alguma, exceto no tocante às minas de diamante.
Argumenta o juiz de primeiro grau que, se o Império tencionasse
salvaguardar as margens ribeirinhas cujos leitos sofram influência da
maré, teria o feito expressamente, como o fez em relação às jazidas
de diamante, não sendo, portanto, possível imputar ao texto exceção
que modifique os termos acordados (fl. 115). Sustenta que inclusive os
terrenos de marinha na área doada passaram a integrar o patrimônio do
casal, saindo, portanto, da esfera do domínio público.
Sem razão o magistrado.
Como bem apontou o representante do Ministério Público nesta Corte,
Dr. Humberto Jacques de Medeiros, em seu parecer de fls. 184-192, a
cadeia normativa sobre os terrenos de marinha é muito mais antiga que
a doação à princesa Dona Francisca Carolina. Transcrevo a compilação
da legislação sobre o tema feita pelo Parquet:
“* Ordenações Filipinas, de 11 de janeiro de 1603:
Afirmam como direito real os portos do mar, onde os navios costumam ancorar, e as
rendas e direitos, que de tempo antigo se costumaram pagar das mercadorias, que a eles
são trazidos; as ilhas adjacentes mais chegadas ao Reino e as rendas que antigamente
costumaram levar das Marinhas, em que se faz o sal, no mar, ou em outra qualquer
parte (Livro 20, Título XXVI, itens 9, 10 e 15).
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* Ordem Régia de 4 de dezembro de 1678:
Declara que os mangues são de propriedade pública, mandando conservá-los no
uso comum dos povos, impedindo sua privatização por jesuítas.
* Ordem Régia de 4 de dezembro de 1710:
‘As sesmarias nunca deveriam compreender a marinha que sempre deve estar desimpedida para qualquer incidente do meu serviço, e de defesa da terra.’
* Carta Régia de 7 de maio de 1725:
Mandou o Governador do Rio de Janeiro informar sobre a conveniência de mediar
marinha entre o mar e as edificações e sua extensão.
* Ordem Régia de 10 de dezembro de 1726:
Proibiu as edificações em praias e o avanço de um palmo para o mar, por assim
exigir o bem público.
* Ordem Régia de 10 de janeiro de 1732:
Declarou serem as praias e o mar de uso público e não poderem os proprietários,
nas suas testadas, impedir o lançamento de redes para pescar.
* Aviso de 18 de novembro de 1818:
Define como de servidão pública a medida de 15 braças da linha do mar e declarou
domínio da Coroa sobre tudo que se refira às águas do mar.
* Decisão Régia nº 18, de 27 de março de 1820:
Declara que os terrenos alagadiços pertencem à Coroa.
* Lei Orçamentária de 11 de novembro de 1831:
Autorizou o governo a arrecadar as rendas dos aforamentos das marinhas.
* Instrução 348, de 14 de novembro de 1832:
Hão de considerar-se terrenos de marinha todos os que, banhados pelas águas do
mar ou dos rios navegáveis, vão até a distância de 15 braças craveiras para a parte da
terra, contadas estas desde os pontos a que chega o preamar médio.”

Entretanto, foi o Decreto nº 4.405, de 22 de fevereiro de 1868, o
primeiro regulamento completo sobre a matéria, o qual contribuiu para
firmar de maneira decisiva o conceito desses bens públicos, descrevendo-os como os que, banhados pelas águas do ar ou dos rios navegáveis, vão
até a distância de 15 braças craveiras (33 metros), para a parte da terra,
contadas desde o ponto em que chega o preamar médio (Cf. Brandão
Cavalcanti, Tratado de Direito Administrativo, 4. ed., 1956, v. III, p. 409).
Apenas a título de referência, atualmente é o Decreto-Lei nº 9.760,
de 5 de setembro de 1946, no seu artigo 2º, que regra a matéria, verbis:
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“Art. 2º São terrenos de marinha, em uma profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos horizontalmente, para a parte da terra, da posição da linha do preamar
médio de 1831:
a) os situados no continente, na costa marítima e nas margens dos rios e lagoas, até
onde se faça sentir a influência das marés;
b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se faça sentir a influência das
marés.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a influência das marés é caracterizada
pela oscilação periódica de 5 (cinco) centímetros pelo menos, do nível das águas, que
ocorra em qualquer época do ano.”

Com efeito, embora a legislação fundiária no período colonial fosse
fragmentada, com um amplo número de avisos, resoluções, cartas de
doações e textos das ordenações, no Império nunca se confundiram os
terrenos de marinha com as chamadas terras devolutas.
Foi a Lei de Terra – Lei nº 610/1850 que precisou o conceito de terras
devolutas, verbis:
“Lei nº 601:
Art. 3º São terras devolutas:
§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso publico nacional, provincial,
ou municipal.
§ 2º As que não se acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo,
nem forem havidas por sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta do cumprimento das condições de medição,
confirmação e cultura.
§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras concessões do Governo,
que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei.
§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se fundarem
em titulo legal, forem legitimadas por esta Lei.”

Na lição de Celso Bastos, terras devolutas são aquelas que pertencem
ao domínio público e que não se encontram afetas a uma utilização pública. São terras que nunca deixaram de pertencer ao domínio público,
ou que, tendo sido transpassadas a particulares, retornaram ao Poder
Público por não terem os seus donatários cumprido com suas obrigações.
Até a Proclamação da República, pertenciam à Nação. Pela Constituição
de 1891 foram transferidas aos Estados-Membros (artigo 64) e alguns
destes as transpassaram, em parte, aos Municípios (Curso de Direito
Constitucional, ed. Saraiva, 20. ed., p. 301).
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A diferença entre os terrenos de marinha e as terras devolutas reside no
fato de que estas, depois do processo discriminatório, podem passar para
o domínio particular; os terrenos de marinha, nunca, porque a propriedade
fica dividida entre a União, cedente, e o particular, cessionário, ficando
este último titular tão só com o domínio útil – que pode ser alienado –,
permanecendo, entretanto, a União com o domínio direto, intransferível.
Em suma, as terras devolutas podem passar para as mãos do particular, as
terras de marinha, jamais, porque continuam, indefinidamente, a integrar
o patrimônio da União.
É oportuno referir o porquê dessa distinção entre essas duas espécies
de bens públicos. Na verdade, os terrenos de marinha se acham relevantes
para o Estado do ponto de vista político. Como o seu conceito se prende
à ordem litorânea e à movimentação das marés, ou seja, ao percurso das
águas do mar em direção às praias e ao litoral, incluindo-se as terras
banhadas pelos rios navegáveis, elas se tornam necessárias à proteção
do território.
Desde os períodos remotos da história nacional que os terrenos de
marinha sempre foram relacionados à defesa do território nacional. A
intenção era deixar desimpedida a faixa de terra próxima da costa, para
nela realizar movimentos militares, instalar equipamentos de guerra, etc.
(in Direito Público, Estudos em Homenagem ao Professor Adilson Abreu
Dallari, Terrenos de Marinha: aspectos destacados, Joel de Menezes
Niebuhr, Ed. Del Rey, p. 354).
Assim, após o exame da legislação da época, resta claro que os terrenos
de marinha são considerados bens públicos desde o período colonial e
não foram incluídos no dote da Princesa Dona Francisca Carolina; a uma,
porque nunca se confundiram com as terras devolutas, e isso fica bem
claro da leitura da Ordem Régia de 1710 acima citada, quando declara
que as sesmarias nunca deveriam compreender as marinhas; a duas,
porque o próprio contrato de casamento ressalta que a dação observa a
forma prevista de concessão de terras no Brasil.
Afasto, portanto, a tese defendida pela autora e pelo juízo a quo. Ressalto
que, se esta fosse aceita, Joinville seria o único município do Brasil onde
a União não poderia cobrar taxa de ocupação sobre terreno de marinha!
Outrossim, registro que a escritura transcrita no Registro Geral de
Imóveis não possui presunção iuris et de iure, mas sim juris tantum,
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presumindo-se plena e exclusiva até prova em contrário, o que se verifica
quando se trata de bens públicos.
Nesse sentido, também o posicionamento do Superior Tribunal de
Justiça:
“ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO.
TITULARIDADE.
1. Não há que se falar em omissão ou falta de fundamentação, já que o acórdão
atacado foi claro ao concluir que é incabível, em mandado de segurança, a produção
de prova da correção topográfica da demarcação da área objeto da cobrança da exação
e que cumpriria ao impetrante, e não à União, comprovar a alegada irregularidade no
procedimento demarcatório do terreno, o que não ocorreu; sendo assim, não caberia
ao Tribunal a quo afirmar ‘se agasalhou ou não a demarcação e a aprovação da LPM’,
já que nem sequer entendeu suficientes as provas apresentadas com a exordial.
2. O acórdão recorrido deixou claro que ‘o registro não possui presunção iuris et
de iure, e sim iuris tantum, o que permite a elisão de sua eficácia se comprovada a
ausência de legitimidade’, bem como ser ‘inoponível à União os títulos de propriedade
do impetrante, referente a imóveis que sempre estiveram sob o domínio daquela’ e,
ainda, que esse ‘título, em verdade, sequer poderia ter sido emitido, na medida em
que pretendeu constituir direito de propriedade sobre imóvel à revelia do verdadeiro
detentor de seu domínio’.
3. Os terrenos de marinha são bens públicos dominiais. Desse modo, as pretensões dos particulares sobre eles não podem ser acolhidas, nos termos do art. 198 do
Decreto-Lei nº 9.760/46.
4. É notório que, após a demarcação da linha de preamar e a fixação dos terrenos
de marinha, a propriedade passa ao domínio público e os antigos proprietários passam à condição de ocupantes, sendo provocados a regularizar a situação mediante
pagamento de foro anual pela utilização do bem.
5. Na hipótese, não há informação ou documento nos autos que afaste a presunção de
que os terrenos de marinha em questão se tratam de bens públicos dominiais, por isso,
não pode o particular pretender isentar-se da cobrança da taxa de ocupação, porquanto
esse domínio, frise-se, é da União.
6. Recurso especial não provido.” (REsp 693.032/RJ, Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 25.03.2008, DJe 07.04.2008) Grifo nosso

Assim, passo à análise do pedido de nulidade do processo demarcatório também formulado na peça inicial, que agora precisa ser apreciado.
A documentação carreada pela União com sua peça contestacional
comprova que, efetivamente, o procedimento administrativo demarcatório para fixação da Linha Preamar Média de 1891 no Município
de Joinville foi concluído em 1990 (Processo Demarcatório nº 10983R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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009.305/89-19, da GRPU/SC). A presente demanda foi ajuizada em 20
de novembro de 2008 (fl. 02), quando decorridos quase vinte anos do
término do procedimento de demarcação, estando, portanto, coberta pela
prescrição, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, que reza:
“Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.”

Do dispositivo supratranscrito verifica-se, extreme de dúvidas, que não
só as ações como também os direitos não podem ser exercidos contra a
União após o decurso do lapso de cinco anos contados do ato ou do fato
do qual se originaram.
O termo inicial do prazo prescricional é a data na qual o imóvel em
discussão foi declarado como terreno de marinha, em virtude do término
do procedimento administrativo de demarcação da Linha do Preamar
Médio na região, sendo computada da data da ciência do ocupante do
imóvel à época.
Dessa forma, reconhecida a prescrição do direito da autora no tocante
à nulidade do procedimento demarcatório, uma vez que se encontra no
imóvel desde 1983 (fl. 26 v.).
Quanto ao prequestionamento, não há necessidade do julgador
mencionar os dispositivos legais e constitucionais em que fundamenta
sua decisão, tampouco os citados pelas partes, pois o enfrentamento
da matéria por meio do julgamento feito pelo Tribunal justifica o
conhecimento de eventual recurso pelos Tribunais Superiores (STJ,
EREsp nº 155.621-SP, Corte Especial, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ de 13.09.99).
Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo retido, à remessa oficial e às apelações, para julgar improcedente a ação, nos
termos da fundamentação. Condeno o autor ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o
valor atribuído à causa.
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CORREIÇÃO PARCIAL Nº 0021213-64.2010.404.0000/PR
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Néfi Cordeiro
Requerente: Ministério Público Federal
Requerido: Juízo Substituto da 1ª VF e JEF Criminal e Previdenciário
de Cascavel
Interessados: M.J.L. e A.S.D.
EMENTA
Processo penal. Pedido declinatório de competência. Arquivamento
implícito. Princípio acusatório. Compreensão.
1. A definição na instituição ministerial pela impossibilidade de acusar
na jurisdição federal por crime de violação de direito autoral (art. 184
do CP) representa implícito pedido de arquivamento nessa jurisdição.
2. O princípio acusatório determina que somente à instituição ministerial compete o exercício da acusação penal, mas à instituição judicial
cabe o juízo de admissão da persecução criminal.
3. Esses limites encontram-se respeitados na espécie: não haverá
acusação criminal na jurisdição federal, e o juiz federal não é obrigado
a tomar iniciativas de persecução (encaminhando investigação a outro
juízo), notadamente quando entenda descabida essa declinação.
4. Sempre poderá o agente ministerial diretamente encaminhar ao
órgão que entenda competente comunicado ou peças em que veja demonstrada a ocorrência de crime – certo que o arquivamento efetuado
na jurisdição federal não se dá por hipóteses que impeçam a persecução
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em jurisdição diversa. O que não cabe é a pretensão recursal de forçar o
magistrado a essa medida persecutória.
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, ressalvado o
ponto de vista do Desembargador Federal Tadaaqui Hirose, nos termos do
relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.
Porto Alegre, 24 de agosto de 2010.
Des. Federal Néfi Cordeiro, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Néfi Cordeiro: Ministério Público Federal
ingressou com a presente correição parcial contra decisão proferida pelo
Juízo Substituto da 1ª VF e JEF Criminal e Previdenciário de Cascavel/
PR, que indeferiu a promoção ministerial de declinação de competência
à Justiça Estadual e determinou o arquivamento do Inquérito Policial
nº 2009.70.05.002411-0 no que tange ao delito de violação de direito
autoral (art. 184 do CP).
Diz na inicial que em inquérito instaurado para apurar a prática de
descaminho e violação de direito autoral, o MP requereu o arquivamento
quanto ao art. 334 do CP, ante a insignificância da conduta, e a declinação
da competência para a Justiça Estadual, para prosseguimento quanto ao
art. 184, § 2º, do CP, promoção, inclusive, acolhida e ratificada pela 2ª
Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, nos termos do art. 28 do CP.
Apesar disso, o juízo a quo determinou o arquivamento do inquérito,
entendendo inadmissível a declinação pretendida, porque o MPF “deixou
de oferecer denúncia e tampouco pediu o arquivamento do inquérito,
limitando-se a requerer a remessa dos autos à Justiça Estadual”.
Alega, em apertada síntese, que a decisão viola o sistema acusatório
e invade competência do MP, titular da ação penal, e que, nos termos
da jurisprudência deste Regional, a competência para o delito do art.
184 do CP é da Justiça Estadual, sendo, portanto, cabível a pretendida
declinatória.
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Requer seja a presente correição parcial admitida, processada e, ao
final, julgada procedente, a fim de que, anulada a decisão de arquivamento, sejam os autos remetidos ao Ministério Público Estadual para o
prosseguimento do feito.
Ausente pedido de liminar, foram prestadas as informações pelo Juízo
Requerido (fls. 63-65).
O douto órgão do Ministério Público Federal opinou pelo provimento
do pedido (fls. 68-73).
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Néfi Cordeiro: Trata-se de correição parcial
aviada pelo MPF contra a decisão que arquiva a investigação pelo crime
de violação de direito autoral (art. 184 do CP), sem encaminhar os autos
à jurisdição estadual.
Ante inicial manifestação ministerial pelo arquivamento do feito quanto
ao art. 334 do CP, por insignificância da conduta, e pela declinação quanto
ao crime do art. 184 do CP, arquivou o magistrado de primeiro grau a investigação pelo descaminho, mas manifestou ser da competência federal
a persecução pelo crime de violação de direito autoral, por ser o produto
falsificado provindo do estrangeiro (fls. 46-49 dos autos originais):
“No entanto, filio-me ao entendimento de ser este Juízo Federal competente para
o processamento e o julgamento do delito quando o produto falsificado tenha sido
adquirido no estrangeiro e introduzido no Brasil, como ocorreu no presente caso, pois,
conforme se vislumbra pela análise da Informação Fiscal (folhas 14-15 do apenso), além
dos cartuchos de jogos, outros produtos de procedência estrangeira foram apreendidos
na posse dos indiciados, o que faz presumir, até prova em contrário, que os produtos
foram adquiridos no Paraguai, podendo, inclusive, ter sido falsificados naquele país.
(...)
No caso dos autos, entendo que há internacionalidade do delito, uma vez que restou
suficientemente demonstrado que os produtos foram adquiridos no Paraguai, podendo,
inclusive, ter sido falsificados naquele país. Nessas situações, tenho que há atração
da competência para a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, V, da Constituição.

(...)
Ante o exposto, determino o arquivamento no que se refere ao delito previsto no art.
334 do CP e indefiro o pedido de declinação da competência para a Justiça Estadual
quanto ao delito constante no art. 184, § 2º, do CP.”
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Acolhendo após manifestação ministerial, encaminhou o magistrado de primeiro grau o feito à competente Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Federal, que ratificou o posicionamento
de ser afirmado pelo Procurador da República que atuou nos autos (fls.
69-73 dos autos originais).
Sobreveio a decisão das fls. 74 e v. dos autos originais, onde o magistrado promove ao arquivamento da investigação quanto ao crime do
art. 184 CP, deixando de declinar da competência:
“Observo que, de fato, trata-se da hipótese de arquivamento indireto, uma vez que,
neste caso, o Órgão Ministerial, com fundamentos jurídicos relacionados à incompetência deste Juízo, deixou de oferecer denúncia e tampouco pediu o arquivamento
do inquérito, limitando-se a requerer a remessa dos autos à Justiça Estadual, a quem
competiria, segundo o titular da ação penal, o processamento do feito.
Em situações como a que ora se analisa, entendo ser tecnicamente inadmissível
que o Juiz, após afirmar de forma peremptória sua competência para o julgamento do
feito, dela decline mediante provocação do Ministério Público.
Dessa forma, diante da impossibilidade técnica de se levar adiante tal contradição
e não havendo oferecimento de denúncia ou pedido explícito de arquivamento por
parte do Órgão Ministerial, nada resta ao Juízo a não ser atribuir à manifestação
do titular da ação penal a qualidade de pedido de arquivamento indireto, pois,
caso contrário, o Juízo manteria o procedimento investigatório indefinidamente
sob sua jurisdição.
(...)
Isso posto, determino o arquivamento do presente inquérito policial.”

Da decisão atacada, concessa venia, não verifico a pretendida subversão ao princípio acusatório, como pretende o recorrente.
Toda manifestação ministerial declinatória de competência, na fase
investigatória, corresponde a hipótese de arquivamento implícito – é
promoção ministerial de arquivamento na jurisdição incompetente. Daí
porque não há erro técnico no arquivamento atacado, que simplesmente
acolhe a implícita manifestação de que não pode a persecução prosseguir
na jurisdição federal.
De outro lado, se a qualquer agente público é exigida a comunicação
aos órgãos competentes de crime do qual tome conhecimento, tem justamente o princípio acusatório levado magistrados a deixarem de tomar
tal medida de iniciar persecução criminal, para que o representante social
da acusação assim diligencie.
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Ademais, também válido é o fundamento adotado pelo magistrado a
quo de não ser obrigado a declinar de competência que entende sua. A
decisão final decorrente do art. 28 do CPP obriga o magistrado apenas
quanto ao arquivamento, jamais quanto à necessidade de tomar providências de persecução criminal.
É assim que se encontra neste caso respeitado o princípio acusatório:
a instituição ministerial, seja em primeiro grau, seja pela competente
Câmara de Coordenação, decide se acusará; a instituição judicial decide
se é admissível a acusação. Nem a instituição ministerial pode forçar a
judicial a admitir persecução criminal, nem a instituição judicial pode
forçar a ministerial a acusar.
Esses limites encontram-se respeitados na espécie: não haverá acusação criminal na jurisdição federal e o juiz federal não é obrigado a tomar
iniciativas de persecução (encaminhando investigação a outro juízo).
Esclareço, por fim, que nada impede o direto encaminhamento pelo
agente ministerial ao órgão que entenda competente de comunicado ou
peças em que veja demonstrada a ocorrência de crime – note-se que por
certo o arquivamento efetuado na jurisdição federal não se dá por hipóteses que impeçam a persecução em jurisdição diversa. O que não cabe
é a pretensão recursal de forçar o magistrado a tal medida.
Ante o exposto, voto por indeferir o pedido de correição parcial.
É o voto.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Tadaaqui Hirose: Apresento voto no sentido
de acompanhar a razoável solução apresentada pelo ilustre relator, Des.
Federal Néfi Cordeiro. Penso, no entanto, que algumas ponderações se
fazem necessárias quanto ao tema aqui tratado.
Trata-se aqui da denominada “construção teórica” relativa ao pedido
de arquivamento indireto do inquérito policial, que nos é bem explicada
por Eugênio Pacelli de Oliveira:
“Também merece registro a hipótese em que o órgão do Ministério Público, em vez
de requerer o arquivamento ou o retorno dos autos à polícia para novas diligências,
ou, ainda, de não oferecer a denúncia, manifesta-se no sentido da incompetência do
juízo perante o qual oficia, recusando, por isso, atribuição para a apreciação do fato
investigado.
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É o que ocorrerá, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal, quando o Procurador
da República entender que o crime acaso existente não se inclui entre aqueles para
os quais ele tem atribuição, ou seja, que a hipótese não configura, em tese, crime
federal, e sim estadual.
Em tais circunstâncias, ele deverá recusar atribuição para o juízo de valoração
jurídico-penal do fato, requerendo ao juiz que seja declinada a competência para a
Justiça Estadual, com a posterior remessa dos autos a este juízo, para encaminhamento
ao respectivo Ministério Público Estadual.
Abrem-se, então, duas hipóteses:
a) concordando com a manifestação ministerial, o juiz declina de sua competência
e remete os autos ao órgão jurisdicional competente, não havendo, pois, qualquer
problema a ser solucionado;
b) não concordando com o Ministério Público, isto é, afirmando o Juiz Federal
a sua competência para a apreciação do fato e reconhecendo, assim, a existência de
crime federal, a solução da questão apresenta certa complexidade.
Isso porque, não podendo o juiz obrigar o Ministério Público a oferecer denúncia,
não se apresenta a possibilidade de incidente de exceção de incompetência, o que
poderia permitir a solução do dissenso no âmbito do próprio judiciário.
Estabelece-se, como se vê, um conflito entre órgão do Ministério Público e o
órgão da jurisdição, não havendo norma legal específica prevendo qualquer solução
para o problema.
Assim, e a partir de parecer do ilustre Subprocurador-Geral da República,
Cláudio Lemos Fonteles (1996, p. 393-401), o Supremo Tribunal Federal elaborou curiosa construção teórica, com o único objetivo de viabilizar um controle,
em segunda instância, dos posicionamentos divergentes entre o órgão do MP e o
juiz. Pensou-se, então, no arquivamento indireto, segundo o qual o juiz, diante
do não oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público, ainda que fundado em razões de incompetência jurisdicional, e não na inexistência de crime,
deveria receber tal manifestação como se de arquivamento se tratasse. Assim,
ele deveria remeter os autos para o órgão de controle revisional no respectivo
Ministério Público (o Procurador-Geral de Justiça, nos Estados – art. 28 do CPP
–, e a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal – art. 62,
Lei Complementar nº 75/93). Daí falar-se em pedido indireto de arquivamento,
ou de arquivamento indireto.
Como consequência, o juiz estaria e estará subordinado à decisão da última instância do parquet, tal como ocorre em relação ao arquivamento propriamente dito,
ou o arquivamento direto.” (Curso de processo penal. 12. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009. p. 65-66 – grifei)

Nesse sentido já decidiu esta Corte Regional:
“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EX OFFICIO. MINISTÉRIO PÚBLI-
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CO FEDERAL. COMPETÊNCIA. SOLICITAÇÃO DE REMESSA À JUSTIÇA
ESTADUAL. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CASO
DE ARQUIVAMENTO INDIRETO. POSSIBILIDADE. Somente o órgão do
Ministério Público, na condição de titular da ação penal, tem a faculdade de requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação,
quando entender ausentes elementos suficientes a embasar a acusação (tipicidade
do fato, indícios de autoria, condições de procedibilidade ou de punibilidade
etc.). O Supremo Tribunal Federal, com o intuito de viabilizar um controle dos
posicionamentos divergentes entre o órgão do MPF e o órgão da jurisdição,
elaborou ‘curiosa construção teórica’ correspondente ao arquivamento indireto,
segundo o qual, diante do não oferecimento de denúncia por parte do Ministério
Público, ainda que fundado em razões de incompetência jurisdicional, cabe ao
Juiz receber tal manifestação como se de arquivamento se tratasse.” (REOHC
2006.71.03.003423-7, Oitava Turma, rel. Juíza Federal Eloy Bernst Justo, D.E.
23.05.2007 – grifei)

Na mesma linha, julgado do Egrégio STJ, assim ementado:
“PENAL. CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO. MINISTÉRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS.
NÃO INCIDÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 105,
INCISO I, ALÍNEA G, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO OU DE COMPETÊNCIA. EVENTUAL ARQUIVAMENTO
INDIRETO. CONFLITO DE ATRIBUIÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. O dissenso entre representantes ministeriais implica hipótese de conflito
não elencada no preceito constante do art. 105, inciso I, alínea g, da Carta da
República. 2. Tratando-se de matéria eminentemente processual, incumbe aos
representantes do Ministério Público indicar suas razões e opinar pela competência jurisdicional, cabendo à autoridade judiciária perante a qual atuam decidir
sobre a questão. 3. Não sendo hipótese de conflito de atribuição, para que exista
eventual conflito de competência, é necessário o pronunciamento controverso
das autoridades judiciárias sobre a competência para conhecer do mesmo fato
criminoso ou sobre a unidade de juízo, junção ou separação de processos. 4.
Quando o órgão ministerial, por meio do Procurador-Geral de Justiça, deixa
de oferecer denúncia em razão da incompetência do Juízo, entendendo este ser
o competente, opera-se o denominado arquivamento indireto. 5. Conflito de
atribuição não conhecido.” (CAt 225/MG, Terceira Seção, rel. Min. Arnaldo
Esteves Lima, DJe 08.10.2009)

Diante desse quadro, parece ser simples a solução a ser dada ao caso
concreto. No entanto, algumas questões merecem algumas ponderações.
Veja-se que o art. 28 do Código de Processo Penal estabelece uma
regra que possibilita ao magistrado exercer uma função anômala, conR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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substanciada no controle judicial sobre o pedido de arquivamento
do inquérito, e m homenagem ao princípio da obrigatoriedade da
ação penal. No entanto, estará o juízo compelido a acatá-lo caso
haja insistência do órgão superior do Ministério Público, justamente por força do princípio acusatório, que veda qualquer iniciativa
persecutória ao magistrado.
Diante disso, já podemos constatar o primeiro aspecto que chama a
atenção com relação à aplicação, por analogia, do disposto no art. 28
do CPP: o fato da “curiosa construção teórica” conceder ao Ministério
Público a palavra final sobre a competência, ao menos no âmbito federal,
o que, sem dúvida, causa espécie.
Em face disso é que compreendeu o Juízo a quo, no que foi acompanhado pelo respectivo relator, que não há qualquer subversão ao
princípio acusatório no fato de terem sido os autos do inquérito policial arquivados no âmbito federal. Isso porque o magistrado não está
obrigado a abrir mão de sua competência em face da manifestação da
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que
ratificou o posicionamento já afirmado pelo Procurador da República
que atuou nos autos, no sentido de remeter os autos do inquérito policial
à Justiça Estadual.
De fato, tal posicionamento, em princípio, não prejudica eventual
persecução no âmbito da Justiça Estadual, mas, sem dúvida, torna
inócua a “curiosa construção teórica” já citada, no sentido de suscitar,
por analogia, o art. 28 do CPP, medida que implica apenas prejuízos
evidentes à investigação.
Ante o exposto, com essas ponderações, voto por indeferir a correição
parcial.
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HABEAS CORPUS Nº 0034230-70.2010.404.0000/PR
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Tadaaqui Hirose
Impetrante: Dra. Adriana Aparecida da Silva
Paciente: B.P. – ré presa
Impetrado: Juízo Substituto da 2ª VF Criminal de Foz do Iguaçu
EMENTA
Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei
11.343/06. Pena privativa de liberdade. Vedação da substituição por
restritivas de direitos. Art. 44 do CP. Requisitos legais preenchidos.
Constrangimento ilegal caracterizado.
1. Hipótese em que o Juízo a quo, nada obstante preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, indeferiu a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na medida em que
a análise da suficiência da medida não estaria vinculada às circunstâncias
judiciais, ainda que favoráveis.
2. A declaração incidental, pelo STF, da inconstitucionalidade da
vedação da conversão de penas privativas da liberdade em restritivas
de direitos em crime de tráfico de drogas não retirou do juiz a tarefa de
analisar as condições objetivas e subjetivas para demonstrar a necessidade
e a suficiência das penas alternativas.
3. Análise que não pode ser feita à margem dos requisitos expressamente elencados no art. 44 do Código Penal, na medida em que a
necessidade e a suficiência da medida não devem ser vistas de forma
completamente divorciada dos elementos concretos que levaram à fixação da pena privativa de liberdade, dentre eles as diversas circunstâncias
judiciais do art. 59 do Código Penal.
4. Inviabilidade de se vedar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão da gravidade em abstrato do crime.
5. Preenchidos os requisitos legais, faz jus a paciente à substituição
da pena de prisão por penas alternativas, que devem ser fixadas pela
Autoridade Impetrada, sob pena de indevida supressão de instância.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, deR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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cide a colenda Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por unanimidade, conceder parcialmente a ordem, para, considerando
preenchidos os requisitos legais, determinar à Autoridade Impetrada que
substitua a pena privativa de liberdade imposta à paciente nos autos da
Ação Penal nº 5000596-41.2010.404.7002, por penas alternativas, nos
termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 23 de novembro de 2010.
Des. Federal Tadaaqui Hirose, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Tadaaqui Hirose: Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo Substituto da 2ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu/PR, que,
nos autos da Ação Penal 5000596-41.2010.404.7002, ao proferir sentença
em desfavor de B.P., condenando-a pela prática do delito tipificado no
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, às penas de 02
anos e 11 meses de reclusão e multa de 240 dias-multa, determinou o
cumprimento inicial em regime fechado, deixando de substituir a pena
por entender que não se encontravam presentes os vetores objetivos e
subjetivos suficientes para viabilizar a substituição.
A parte impetrante alega, em síntese, que a decisão causa constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, porquanto presentes os
requisitos necessários para a substituição da pena privativa da liberdade
por restritivas de direitos. Aduz que “a paciente é primária, não possui
qualquer jaça em seu passado, sua pena privativa de liberdade é de 02
(dois) anos e 11 (onze) meses, menor que 04 (quatro) anos, o crime não
foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa e a culpabilidade,
a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias são
normais ao tipo penal”.
Encartada à inicial veio somente cópia da sentença.
A liminar foi indeferida (fl. 40 e v.).
Em face da desnecessidade da vinda aos autos das informações da
Autoridade Impetrada, foram os autos remetidos à Procuradoria Regional
da República, que ofertou parecer pela denegação da ordem de habeas
corpus (fls. 43-45v.).
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É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Tadaaqui Hirose: Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo Substituto da 2ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu/PR, que,
nos autos da Ação Penal 5000596-41.2010.404.7002, ao proferir sentença
em desfavor de B.P., condenando-a pela prática do delito tipificado no
art. 33, caput, c/c art. 40, inciso I, da Lei 11.343/2006, às penas de 02
anos e 11 meses de reclusão e multa de 240 dias-multa, determinou o
cumprimento inicial em regime fechado, deixando de substituir a pena
por entender que não se encontravam presentes os vetores objetivos e
subjetivos suficientes para viabilizar a substituição.
A liminar foi indeferida pelos seguintes fundamentos:
“Nada obstante as razões anotadas pela defesa na impetração, em juízo de sumária
cognição, não visualizo ilegalidade capaz de ensejar a concessão da medida de urgência.
Isso porque, mesmo que o Plenário do e. STF, em recente julgado (HC 97256/RS, rel.
Ministro Ayres Britto, 01.09.2010), tenha declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da vedação de conversão de penas privativas da liberdade em restritivas de direitos
em crime de tráfico de drogas (art. 44, caput, da Lei 11.343/06), não retirou do juiz a
tarefa de análise das condições objetivas e subjetivas para fins de substituição da pena.
Nesse sentido, veja-se o Informativo 598 do e. STF:
‘Em conclusão, o Tribunal, por maioria, concedeu parcialmente habeas corpus e
declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão ‘vedada a conversão
em penas restritivas de direitos’, constante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, e da
expressão ‘vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos’, contida no
aludido art. 44 do mesmo diploma legal. Tratava-se, na espécie, de writ, afetado ao Pleno
pela 1ª Turma, em que condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º) questionava a
constitucionalidade da vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos disposta no art. 44 da citada Lei de Drogas (‘Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta lei são inafiançáveis e insuscetíveis de
sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas
em restritivas de direitos’). Sustentava a impetração que a proibição, nas hipóteses de
tráfico de entorpecentes, da substituição pretendida ofenderia as garantias da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como aquelas constantes dos incisos XXXV e
LIV do mesmo preceito constitucional – v. Informativos 560, 579 e 597. Esclareceu-se,
na presente assentada, que a ordem seria concedida não para assegurar ao paciente a
imediata e requerida convolação, mas para remover o obstáculo da Lei 11.343/2006,
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devolvendo ao juiz da execução a tarefa de auferir o preenchimento de condições
objetivas e subjetivas. Vencidos os Ministros Joaquim Barbosa, Cármen Lúcia, Ellen
Gracie e Marco Aurélio que indeferiam o habeas corpus.’ (grifei)
Ademais, a questão sub judice impõe análise de outros elementos de convicção que
devem vir aos autos até o julgamento final deste writ.
Ante o exposto, indefiro a liminar.”

Pois bem, instruído o presente writ, e considerando que a sentença
condenatória proferida em desfavor da paciente e de outros, conforme
se visualiza na movimentação processual do Processo Eletrônico nº
5000596-41.2010.404.7002/PR, já transitou em julgado para a acusação,
tenho que o mérito da irresignação merece solução diversa. Explico.
Da leitura da cópia da sentença condenatória acostada ao feito (fls.
60-83), depreende-se que a pena privativa de liberdade foi fixada para a
paciente nos seguintes termos:
“III.2) RÉ B.P.
Culpabilidade: normal à espécie. À ré não pode ser aplicado um juízo de censura maior
ou menor do que a própria tipificação da conduta já permite. Antecedentes: são favoráveis à ré. Conduta Social: nada há nos autos que a desabone. Personalidade: inexistem
elementos suficientes para a sua aferição. Motivos: comuns ao crime. Circunstâncias:
normais. O crime não apresentou consequências em face da apreensão da droga. Por
fim, resta prejudicada a análise da circunstância referente ao comportamento da vítima,
em razão de o crime de tráfico de entorpecentes ter como sujeito passivo a coletividade.
Considerando tais circunstâncias, fixo a PENA-BASE em 05 (cinco) anos de reclusão.
Reconheço a circunstância atenuante consubstanciada na confissão espontânea
(art. 65, III, d, do CP); contudo, não poderá incidir, já que a pena-base foi fixada no
mínimo legal (Súmula 231 do STJ).
Não existem circunstâncias agravantes.
Incide a majorante prevista no artigo 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06, pelo que
aumento a pena na razão de 1/6 (um sexto), a qual fica, agora, fixada em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão.
Incide a circunstância minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06,
uma vez que a ré é primária, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas definidas no caput e no § 1º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, nem integra
organização criminosa.
Entretanto, além da natureza e da quantidade de droga envolvida no crime (aproximadamente 1,5 kg de cocaína), entendo que não é recomendável a redução máxima
(2/3 – dois terços) prevista no dispositivo acima apontado, porquanto ‘não foi por
acaso que o legislador infraconstitucional, atento à extensão do dano causado ao bem
jurídico tutelado (no caso, a saúde), inseriu o tráfico ilícito de drogas no elenco de
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crimes equiparados a hediondos. Assim, a fixação de reprimenda insuficiente para a
reprovação e a prevenção ao condenado pelo crime de tráfico, a meu sentir, significa
negar à lei a sua finalidade precípua, que é justamente impor tratamento mais rigoroso
aos delitos que especifica’ (TRF4, ACR 0005857-09.2009.404.7002, Oitava Turma,
Relator Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 20.05.2010). Vale dizer, a individualização da
pena e as finalidades repressivas e preventivas da reprimenda não recomendam a sua
diminuição no grau máximo, sob pena de desconsiderar a gravidade do delito de tráfico
de drogas, timbrado pelo legislador como infração equiparada aos delitos hediondos.
A variabilidade da fração de diminuição, por conta da incidência dessa minorante em
razão das circunstâncias do caso concreto, vem sendo proclamada pelo Tribunal Regional
Federal da 4ª Região em diversos julgados. Nessa linha, transcrevo a seguinte ementa:
‘PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 33,
CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVADAS.
DOLO. PENAS. REDUÇÃO. MINORANTE. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.434/06.
CRITÉRIOS PARA A REDUÇÃO.
(...)
5. As circunstâncias subjetivas do agente e objetivas do fato ilícito, tais como a
natureza e a quantidade de droga, devem ser sopesadas pelo julgador na fixação do
quantum de redução de pena aplicado ao agente por força da minorante descrita no
art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.’ (TRF4, ACR 2008.70.01.002349-6, Oitava Turma,
Relator Paulo Afonso Brum Vaz, D.E. 14.01.2009)
Logo, diminuo a pena na razão de 1/2 (metade).
Resta a pena privativa de liberdade DEFINITIVAMENTE FIXADA em 02 (dois)
anos e 11 (onze) meses de reclusão.” (grifos no original)

Nada obstante, deixou de substituir a pena corporal por restritivas de
direitos, pelos seguintes fundamentos:
“IV – SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS
Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista a vedação prevista nos artigos 33, § 4º, e 44, caput, ambos da
Lei nº 11.343/2006.
Sem olvidar do recente posicionamento do Plenário do Egrégio Supremo Tribunal
Federal (HC 97256/RS, rel. Min. Ayres Britto, 1º.09.2010), que, por maioria, declarou,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da expressão ‘vedada a conversão em penas
restritivas de direitos’, constante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, e da expressão
‘vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos’, contida no aludido art.
44 do mesmo diploma legal, entendo, diante das circunstâncias do caso concreto, que
os réus não fazem jus à substituição da pena.
Malgrado a declaração de inconstitucionalidade, a Suprema Corte não glosou (e
não poderia) o poder-dever judicial na aferição dos vetores objetivos e subjetivos
que norteiam a substituição, previstos no artigo 44 do Código Penal, e, neste sentido,
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entendo que a conjugação daquele dispositivo com o artigo 59 do CP não viabiliza a
substituição pretendida pelos réus.
Com efeito, a legislação brasileira adotou, como balizas à fixação da pena, ao seu
regime de cumprimento e à possibilidade de substituição, os critérios da necessidade e
da suficiência (artigo 59 do CP). Por sua vez, a Constituição Federal timbrou a repressão
às drogas com intensidade singular, tornando-o crime inafiançável e insuscetível de
anistia e graça (artigo 5º, XLIII), além de ter possibilitado a extradição do brasileiro
naturalizado comprovadamente envolvido com o tráfico de drogas (artigo 5º, LI).
Assim, associando a especial gravidade do crime pelo qual os réus restaram condenados, com as circunstâncias especiais em que cometido, a interpretação da legislação
federal a partir da Constituição Federal não recomenda a substituição pretendida.
Substituir a pena, no caso concreto, não é necessário, nem suficiente, à reprovação e
à prevenção do crime cometido, muito pelo contrário, apresentar-se-ia como que um
estímulo à reiteração de práticas criminosas assimiladas e se dista do tratamento dado
à repressão de delitos deste jaez em todo o mundo.
O fato de se ter reconhecido, acima, que as circunstâncias pessoais do artigo 59
não eram desfavoráveis aos réus não se incompatibiliza com o entendimento de que
a substituição não é recomendada no caso concreto. A insuficiência dos elementos
para se aumentar a pena-base não interfere imediatamente no juízo de valor que deve
ser feito quanto à necessidade de substituição da pena, pois que, independentemente
de elementos que aumentem a pena-base, é possível que se distingam dados que não
sugiram a substituição, como se dá no caso concreto. São etapas distintas: uma é a
fixação da pena, outra o seu regime de cumprimento e outra ainda é a do juízo de valor
que se faz sobre a possibilidade de substituição da pena.
Com essa ordem de ideias, enfatizo, a par do tratamento mais rigoroso que a
Constituição Federal dirigiu aos delitos ligados com tóxicos, que a natureza da droga
transportada, a quantidade, o modus operandi da investida criminosa e a característica
mercenária da empreitada são elementos negativos que se revelam aptos para não se
recomendar a substituição da pena no caso concreto, circunstâncias essas, aliás, que
foram reconhecidas como prejudiciais aos réus para lhes negar a redução de pena no
grau máximo, quando da análise do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 (itens III.1 e
III.2, acima).” (grifos no original)

Todavia, penso que vedar a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, mormente levando-se em conta os argumentos apresentados pelo ilustre Juízo a quo, caracteriza, a meu sentir, um
flagrante constrangimento ilegal a que está sendo submetida a paciente,
passível de correção por esta via.
Em primeiro lugar, como bem destaquei em sede liminar, o fato do
STF ter declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da vedação
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de conversão de penas privativas da liberdade em restritivas de direitos
em crime de tráfico de drogas não retirou do juiz a tarefa de analisar as
condições objetivas e subjetivas para fins de substituição da pena, de
modo a se demonstrar a necessidade e a suficiência das penas alternativas.
Isso, contudo, não pode ser feito à margem dos requisitos expressamente
elencados no art. 44, caput, e respectivos incisos do Código Penal, a saber: a) pena inferior a 04 (quatro) anos; b) crime cometido sem violência
ou grave ameaça à pessoa; c) não ser o réu reincidente em crime doloso;
d) culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e
circunstâncias do delito indicarem que essa substituição seja suficiente.
Significa dizer que não há como se fazer uma análise da necessidade
e da suficiência da substituição da pena corporal por penas alternativas
completamente divorciada dos elementos concretos que levaram à fixação
da pena privativa de liberdade. Os requisitos subjetivos elencados pelo
legislador são 06 (seis) das 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas
no art. 59 do Código Penal, que servirão de guia, desde que preenchidos
os demais requisitos legais, como in casu, para se aferir concretamente
a necessidade e a suficiência das penas alternativas.
Pensar de forma diversa, como faz a Autoridade Impetrada, abre as
portas para um risco demasiado de sempre considerarmos, nada obstante devidamente preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
insuficiente a substituição da pena corporal, mediante argumentos que
não encontraram qualquer reflexo na dosimetria da pena ou na vedação
da incidência de algum benefício legal, como a causa de diminuição
prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.
Em outras palavras: por vias transversas, estar-se-ia vedando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão
da gravidade em abstrato do crime, o que afronta o precedente do Pretório
Excelso, que já foi acolhido por esta Corte Regional.
Logo, preenchidos os requisitos legais, penso que faz jus a paciente à
substituição da pena de prisão por penas alternativas, que devem ser fixadas
pela Autoridade Impetrada, sob pena de indevida supressão de instância.
Ante o exposto, voto por conceder parcialmente a ordem, para, considerando preenchidos os requisitos legais, determinar à Autoridade Impetrada
que substitua a pena privativa de liberdade imposta à paciente nos autos
da Ação Penal nº 5000596-41.2010.404.7002 por penas alternativas.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2004.71.04.001954-6/RS
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha
Apelante: Ministério Público Federal
Apelantes: A.L.F. e V.S.D.
Advogada: Dra. Gabriela Braga
Apelado: Ministério Público Federal
Apelado: M.A.L.
Advogada: Dra. Gabriela Braga
EMENTA
Penal. Rádio comunitária. Funcionamento sem autorização. Artigo 70 da Lei nº 4.117/62. Ausência de potencial lesivo. Princípio da
insignificância.
1. Em se tratando de denúncia relativa ao funcionamento de rádio
comunitária sem autorização, aplica-se a Lei nº 4.117/1962, e não a
Lei nº 9.472/97, dada a distinção feita pela Constituição Federal entre
serviços de telecomunicação e de radiodifusão no art. 21, incisos XI e
XII, a, assim como pelo disposto no art. 215 da Lei nº 9.472/97, que
consignou expressamente que permanecem em vigor as disposições
da Lei nº 4.117/62, quanto à matéria penal não tratada naquela lei e
quanto aos preceitos relativos à radiodifusão.
2. Aplica-se o princípio da insignificância quando comprovado que
o aparelho de rádio operava com baixa potência de transmissão, sem
potencial lesivo ao sistema de telecomunicações.
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 apelo do Ministério Público
Federal e dar provimento ao apelo dos acusados A.L.F. e V.S.D., nos
termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 05 de outubro de 2010.
Des. Federal Márcio Antônio Rocha, Relator.
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RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha: O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra A.L.F., M.A.L. e V.S.D. pelo crime
previsto no artigo 183, caput, da Lei nº 9.472, de 1997.
A denúncia, recebida em 15.11.2006 (fl. 121), assim narra os fatos
(fls. 116-118):
“Em 11 de fevereiro de 2004, na Av. Brasil, nº 1166, sala 01, segundo piso, na
Cidade de Sertão/RS, agentes de fiscalização da ANATEL – Agência Nacional de
Telecomunicações – constataram que a ASSOCIAÇÃO RADIODIFUSÃO ALTERNATIVA DE SERTÃO, sob a presidência do denunciado A.L.F., que agia dolosamente
e consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha instalada estação
de rádio explorando serviços de radiodifusão sem a devida autorização legal (cf. Auto
de Infração da fl. 08), sob a denominação ‘EXPRESSO 104’, utilizando a frequência
nominal 104,9 MHz (fl. 56).
Na ocasião, os serviços de radiodifusão foram interrompidos e os instrumentos
do crime apreendidos, conforme Auto de Apresentação e Apreensão das fls. 05-07,
por agentes de fiscalização da Anatel, os quais se encontravam acompanhados de
policiais federais.
O desenvolvimento clandestino da atividade de telecomunicação descrito era
realizado com auxílio de V.S.D., o qual exercia o papel de secretário na referida
rádio e também se apresentava como componente da diretoria da mesma, tal qual
M.A.L., os quais agiam dolosamente e conscientes da ilicitude e reprovabilidade
de suas condutas, em comunhão de esforços e unidades de desígnios em relação ao
outro denunciado mencionado.
Tal atividade vinha sendo realizada desde 27.11.2003, pelo menos, data em que os
agentes da Anatel já haviam se dirigido até as dependências da Radiodifusão Alternativa
de Sertão, tentando interromper os serviços por ela prestados, ocasião em que foram
impedidos de adentrar em dito estabelecimento pelo denunciado V.S.D., o qual disse
que só permitiria a entrada dos fiscais no local mediante apresentação de mandado
judicial, conforme documento da fl. 19.
Nessa mesma data, agentes da Anatel, captando as ondas de rádio emitidas
pela Associação Radiodifusão Alternativa de Sertão, realizaram uma gravação
de áudio da transmissão (fls. 51 e 64), procedendo, posteriormente, à degravação
constante à fl. 18.
Em 11.02.2004, ao ser procedida a fiscalização referida acima, V.S.D., M.A.L.
e A.L.F., os quais se encontravam no local onde instalada a rádio, novamente
se opuseram à fiscalização, asseverando que só permitiriam sua ocorrência se
amparada em mandado judicial, malgrado estivessem executando o crime, em
situação de flagrante.
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A materialidade e a autoria estão satisfatoriamente demonstradas por meio dos seguintes documentos: Auto de Apresentação e Apreensão (fl. 05), Termo de Apreensão
(fls. 06-07), Auto de Infração (fl. 08), Relatório de Degravação (fl. 18), Comunicação
de Ocorrência nº 09959506 (fl. 19), Termo Circunstanciado (fls. 36-41), Laudo de
Exame em Aparelho Eletrônico (fls. 53-59), Auto de Apreensão (fl. 64), documento
de fl. 78, Ofício 128/2006/ASS/DEOC/SC (fls. 74-77), Processos Cadastrados no
RadCom (fl. 80), depoimentos de fls. 89-90 e interrogatórios das fls. 92 e 97.”

Devidamente instruído o feito, com a reunião à ação penal nº
2004.71.04.001954-7, em razão da conexão instrumental entre as ações,
sobreveio sentença (fls. 325-334), publicada em 27.10.2008, que absolveu
o réu M.A.L. das condutas que lhe foram imputadas nas ações penais nº
2005.71.04.000454-7 e nº 2004.71.04.001954-6, com fundamento no art.
386, inciso V, do Código de Processo Penal, e condenou os réus A.L.F. e
V.S.D. à pena de 01 (um) ano de detenção, por infração ao delito descrito
no art. 70 da Lei nº 4.117, de 1962, pelos fatos narrados na ação penal nº
2004.71.04.001954-6, substituída a pena privativa de liberdade aplicada
por uma pena restritiva de serviços à comunidade.
Irresignado, apelou o Ministério Público Federal postulando a condenação dos
réus. Postula a reforma da sentença, a fim de que a conduta descrita na denúncia
seja capitulada no art. 183 da Lei nº 9.472, de 1997, bem como a condenação do
réu M.A.L. à pena prevista no art. 183 da Lei nº 9.472, de 1997 (fls. 339-362).
Da sentença, também recorreram os acusados A.L.F. e V.S.D. Em
razões de apelação, postulam absolvição, ao argumento de que teriam
incorrido em erro de proibição, uma vez que negam ter conhecimento
de que se tratava de rádio clandestina. Outrossim, pedem a aplicação do
princípio da insignificância, dada a falta de potencialidade lesiva dos
equipamentos apreendidos na rádio para ferir o bem jurídico protegido
pela norma penal (fls. 371-384).
Foram apresentadas contrarrazões.
A Procuradoria Regional da República, em seu parecer, opinou pelo
provimento do apelo do Ministério Público Federal e pelo desprovimento
do recurso da defesa (fls. 420-424).
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha:
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Considerações iniciais
Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra
sentença que absolveu o acusado M.A.L., com fundamento no art. 386,
inc. V, do CPP, por não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, e condenou os réus A.L.F. e V.S.D. à pena de 01 (um) ano
de detenção, por infração ao delito descrito no art. 70 da Lei nº 4.117, de
1962, substituída a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena
restritiva de serviços à comunidade.
O Ministério Público Federal recorre postulando a reforma da sentença, a fim de que a conduta descrita na denúncia seja capitulada no
art. 183 da Lei nº 9.472, de 1997, e seja condenado o réu M.A.L. à pena
prevista nesse diploma legal, por entender devidamente comprovada a
materialidade e a autoria delitiva.
Os acusados A.L.F. e V.S.D., nas razões de apelação, alegam ter
incorrido em erro de proibição e pedem a aplicação do princípio da
insignificância.
Capitulação do fato
Dispõe o art. 183 da Lei nº 9.472, de 1997, verbis:
“Art. 183. Desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação:
Pena – detenção de dois a quatro anos, aumentada da metade se houver dano a
terceiro, e multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, direta ou indiretamente, concorrer
para o crime.”

Não assiste razão ao pleito do Órgão Ministerial de ver capitulado
fato narrado na denúncia como descrito no art. 183 da Lei nº 9.472, de
1997, pelos motivos que passo a explanar.
Primeiramente, cumpre referir que a Constituição Federal, no art. 21,
incisos XI e XII, a, estabelece distinção entre serviços de telecomunicação e de radiodifusão:
“Art. 21. Compete à União:
(...)
XI – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos
serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;
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XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;
(...)”

Além disso, a Lei nº 9.472, de 1997, que dispõe sobre a organização
dos serviços de telecomunicações, consignou expressamente no art.
215 que permanecem em vigor as disposições da Lei nº 4.117, de 1962,
quanto à radiodifusão:
“Art. 215. Ficam revogados:
I – a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo quanto a matéria penal não tratada
nesta Lei e quanto aos preceitos relativos à radiodifusão;”

Dessarte, em se tratando de feito criminal relativo ao funcionamento
de rádio comunitária, aplica-se-lhe a Lei nº 4.117, de 1962, art. 70, e
não a Lei nº 9.472, de 1997, de modo que eventual enquadramento penal, relativamente ao serviço de radiodifusão, permanece regido pelas
disposições daquela lei.
Insignificância
Para a verificação do que se entende por baixa potência, esta Corte
observa o que dispõe o art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.612, de 1998, que instituiu
o Serviço de Radiodifusão Comunitária:
“Art. 1º Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a radiodifusão sonora,
em frequência modulada, operada em baixa potência e cobertura restrita, outorgada a
fundações e associações comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de
prestação do serviço.
§ 1º Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão prestado a comunidade,
com potência limitada a um máximo de 25 watts ERP e altura do sistema irradiante
não superior a trinta metros.”

Portanto, adota-se o limite máximo de 25 watts como parâmetro de
baixa potência, devendo a altura do sistema irradiante não ser superior
a trinta metros.
Considerando que no processo em apreço (nº 2004.71.04.0011954-6)
foram apresentados termo de apresentação, lavrado pela Anatel (fl. 06),
no qual consta como potência nominal do local de funcionamento da
rádio de 25W e laudo de exame em equipamentos de radiodifusão, que
informa a potência efetiva de 22W (fls. 56-62), verifica-se que, pela baixa
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potência do aparelho, não houve lesão nem era possível a ocorrência de
dano ao regular funcionamento do sistema de telecomunicações.
A propósito confiram-se os seguintes julgados:
“PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. DEPUTADO ESTADUAL. ARTIGO 183 DA
LEI 9.472/97. CRIME FORMAL. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO
TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DENÚNCIA. ATIPICIDADE.
REJEIÇÃO. ART. 43, I, DO CPP. 1. A conduta tipificada no art. 183 da Lei 9.472/97
consiste em desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicação. 2. O bem
jurídico tutelado no referido dispositivo incriminador é o regular funcionamento do
sistema de telecomunicações. 3. Consoante o princípio da insignificância, é necessário que o bem jurídico protegido pela norma seja efetivamente atingido pelo ato
do agente, autorizando a sanção penal. 4. A moderna política criminal impõe que se
exclua da esfera de incidência do Direito Penal fatos insignificantes. 5. Verificado
que a potência (10W) da aparelhagem não tem capacidade de causar dano ao regular
funcionamento das telecomunicações, a conduta é atípica, ensejando a rejeição da
denúncia, com base no art. 43, I, do CPP.” (TRF4, INQ 2005.04.01.023784-5, Quarta
Seção, Relator Tadaaqui Hirose, DJ 29.11.2006)
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. FUNCIONAMENTO DE EMISSORA
DE RADIODIFUSÃO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL. ARTIGO 70 DA LEI Nº
4.117/62. TRANSMISSOR DE POTÊNCIA INFERIOR A 25 WATTS. REDUZIDA
POTENCIALIDADE LESIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. ARTIGO 397, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INUTILIZAÇÃO DE SINAL AFIXADO PELA ANATEL. ARTIGO 336 DO CÓDIGO PENAL. A Lei 11.719/08, que deu nova redação ao artigo 397
do Código de Processo Penal, passou a admitir a absolvição sumária do acusado, quando
verificar a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo
inimputabilidade; que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou que extinta
a punibilidade do agente. O exercício irregular de atividades de radiodifusão amolda-se
ao tipo penal regulado no artigo 70 da Lei nº 4.117/62, e não à figura delitiva regulada
no artigo 183 da Lei nº 9.472/97. Não há falar em crime de radiodifusão clandestina
quando a potência do transmissor for inferior a 25W, sendo incapaz de causar lesão ao
bem jurídico tutelado pelo tipo penal (sistema de telecomunicações). A inutilização de
sinal colocado pela Anatel com o único intuito de prosseguir o exercício irregular de
atividades de radiodifusão configura conduta atípica nas hipóteses em que também é
afastada a tipicidade da radiodifusão clandestina.” (TRF4, ACR 2007.71.01.001458-4,
Oitava Turma, Relator Luiz Fernando Wowk Penteado, D.E. 09.09.2009)

Ademais, saliente-se o fato de que, constatada a potência nominal de
25W e a efetiva de 22W, é certa a conclusão de que o aparelho jamais
poderia operar com potência efetiva superior a 25W.
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Outrossim, note-se que, embora não exista registro de que a altura do
sistema irradiante do aparelho era inferior a trinta metros, a falta dessa
informação não serve para afastar a aplicação do princípio da insignificância no caso dos autos, uma vez que competia à acusação provar que
a antena superava a altura limite para a insignificância e essa não o fez.
Dessa forma, tendo sido apurada a baixa potência do aparelho utilizado
na atividade de telecomunicação clandestina, a reforma da sentença é
medida que se impõe, para fins de absolver os acusados A.L.F. e V.S.D.,
por não constituir o fato infração penal, a teor do disposto no art. 386,
inc. III, do Código de Processo Penal.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo do Ministério
Público Federal e dar provimento ao apelo dos acusados A.L.F. e V.S.D.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2006.72.00.010066-0/SC
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz
Apelante: Ministério Público Federal
Apelante: C.L.S.S.
Advogado: Defensoria Pública da União
Apelados: Os mesmos
EMENTA
Penal. Crime contra a ordem tributária. Multa e juros. Desconsideração. Valor iludido inferior a R$ 10.000,00. Insignificância. Precedente
do Supremo Tribunal Federal.
1. As multas tributárias e os juros de mora devem ser desconsiderados
tanto para efeito da mensuração das consequências do delito, como para
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aferição da lesividade e da adequação típica da conduta. Precedentes.
2. Aplica-se o princípio da insignificância jurídica, como excludente
da tipicidade do delito de sonegação fiscal (artigo 1º da Lei nº 8.137/90),
quando, para fins de persecução penal, o valor dos tributos iludidos é
inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante estabelecido pela Administração como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções
fiscais. Precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal
de Justiça e desta Corte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Colenda 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por maioria, absolver o réu, de ofício, com fulcro no artigo 386, III, do
Código de Processo Penal, restando prejudicado o exame da apelação,
nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo
parte integrante do presente julgado. Vencido o Des. Federal Victor Luiz
dos Santos Laus.
Porto Alegre, 30 de junho de 2010.
Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: O Ministério Público
Federal ofereceu denúncia em desfavor de C.L.S.S. pela prática do crime do
artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90, a qual foi descrita nestas letras (fls. 03-06):
“Em procedimento administrativo fiscal (dados omitidos por segredo de justiça),
a Delegacia da Receita Federal deu início a ação fiscal que culminou por constatar
irregularidades em declarações de ajuste anual de Imposto de Renda de Pessoa Física
(omitido) entregues pelo acusado C.L.S.S. em (omitido) e (omitido), respectivamente.
[...]
2° Fato
Na mesma declaração de ajuste do IRPF (omitido), o acusado prestou declaração
falsa à autoridade fazendária ao solicitar a dedução de despesas médicas no valor de
(omitido), só restando comprovado o valor de (omitido) em despesas dedutíveis, nos
termos seguintes (valores em reais):
(quadro suprimido por segredo de justiça)
A constatação do falso fica mais clara quando correlacionada com as declarações
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sado ou os valores consignados por ele (fls. 91, 95, 97, 102-103, 112 e 116), bem como
quando confrontada com o comprovante de renda da fl. 27, que discrimina o desconto
em folha atinente às despesas médicas.
3° Fato
Em 08 de abril de 2002, o acusado, em declaração de ajuste anual do IRPF (omitido), prestou nova declaração falsa à autoridade fazendária ao solicitar a dedução de
despesas médicas no valor de (omitido), só restando comprovado o valor de (omitido)
em despesas dedutíveis, na forma abaixo discriminada (valores em reais):
(quadro omitido)
O falso fica caracterizado pelo comprovante de renda da fl. 27, corroborado pela
declaração da (omitido) (fl. 116), segundo a qual a cobrança era feita diretamente da
empresa empregadora.
O crédito tributário restou constituído definitivamente em (omitido) (fls. 134-135),
alcançando a importância de (omitido).
Em tempo, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal (HC 81.611-8/
DF), por se tratar de crime material contra a ordem tributária, o delito em comento
somente se consumou com o lançamento definitivo do crédito tributário, razão pela qual
o curso da prescrição permaneceu suspenso entre o início da ação fiscal em 23 de abril
de 2004 e a constituição definitiva do crédito tributário em 07 de outubro de 2005.”

A exordial acusatória foi recebida em 20.09.2006 (fl. 147).
O réu foi citado (fl. 151) e interrogado na presença de Defensor Público da União (fls. 152 e 171-177), que apresentou defesa prévia (fls.
153-154 e 159-160).
Processado regularmente o feito, sobreveio sentença (fls. 261-268),
publicada em 15.12.2008 (fl. 269), julgando parcialmente procedente a
denúncia para condená-lo, em razão dos últimos dois fatos narrados na
peça incoativa, às penas de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30
(um trigésimo) do salário mínimo vigente em abril de 2002, pelo delito
do artigo 1º, I, da Lei 8.137/90. A sanção reclusiva foi substituída por
duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade ou a
entidades públicas e prestação pecuniária de duzentos reais, em parcela
única, devido à situação econômica do réu.
Irresignadas, apelam as partes (fls. 271 e 284). O MPF recorre com
o fito de elevar a pena de multa para 15 (quinze) dias-multa, no valor
unitário de ½ (meio) salário mínimo, bem como de majorar a prestação
pecuniária para ½ (meio) salário mínimo mensal, porquanto os valores
cominados pela sentença são, a seu ver, irrisórios (fls. 272-276).
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Intimado pessoalmente (fl. 287), o acusado sustenta, em suas razões
recursais (fls. 291-301), a preliminar de prescrição entre a data dos fatos
e a do recebimento da denúncia, salientando que não houve suspensão do
prazo prescricional, nos termos dos artigos 116 e 117 do CP. No mérito,
alega que não ficou comprovada a materialidade delitiva em relação à
declaração efetuada em 2001, pois, conforme reconheceu a acusação,
não houve restituição do imposto do ano-calendário de 2001 (fl. 181).
Afirma que, além de não ter sido comprovada a autoria, não teria sido
demonstrado o elemento subjetivo do tipo, já que confiou a sua declaração
a terceiro. Assim, considerando que o Parquet não certificou que foi o
recorrente quem preencheu e enviou a referida declaração ao fisco federal,
impõe-se a sua absolvição, nos termos dos artigos 386, II e V, do CPP.
Com as contrarrazões recursais (fls. 279-282 e 303-308), subiram os
autos a esta Corte.
A Procuradoria Regional da República da 4ª Região, em parecer exarado
pela Dra. Carla Veríssimo De Carli, manifestou-se pelo desprovimento
do recurso do réu e pelo provimento do apelo ministerial (fls. 317-322).
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Prefacialmente,
reconheço que, tradicionalmente, o Colegiado vinha considerando que
todas as exações (correção, juros e multa) compõem a materialidade das
infrações penais tributárias. Não obstante, como decorrência dos debates
havidos quando do julgamento da ACr nº 2007.72.08.002723-5 (Sessão
de 14.04.2010), creio que tal entendimento, especialmente no que pertine
ao tratamento penal das multas tributárias, merece ser reconsiderado.
Ora, é preciso considerar que a multa tributária não é consequência
imediata da sonegação. É, na realidade, uma penalidade administrativa
imposta sobre o inadimplemento de uma obrigação tributária (principal
ou acessória). Seu lançamento, em princípio, somente ocorre após uma
atuação do fisco, sem a qual não existiria a exação. Via de regra, se o
contribuinte quita a obrigação tributária (tributo devido e juros de mora)
anteriormente a qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização (artigo 138 do CTN), há o afastamento da infração tributária,
por conta da denominada denúncia espontânea. É diverso o tratamento
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tributário aplicado aos juros de mora e à multa, seja moratória, seja
punitiva. Enquanto aquele nasce como consectário legal, consequência
imediata do inadimplemento, esta depende de um novo lançamento.
Percebe-se, pois, que as multas tributárias não são consequências diretas
e imediatas da ação do sonegador, não estando estritamente relacionadas
à sua conduta. Dependem da atuação positiva do fisco para que se configurem, podendo vir a ser consequência do ilícito, mas não se encontram
em sua essência. Note-se, ademais, que o tipo penal refere-se ao ato de
suprimir ou reduzir tributo. Assim, embora a multa possa ser considerada
tributo, esta não foi suprimida ou reduzida pelo contribuinte, mas lançada
pela própria autoridade tributária, não se tratando de supressão.
Outrossim, é preciso ponderar que a aplicação de uma nova punição
por conta de tal fato acabaria por implicar, na realidade, a imposição
de uma reprimenda sobre outra, de caráter administrativo. Significaria
infligir uma sanção penal em razão da existência de outra, administrativo-tributária, refletindo não só uma dupla punição sobre um mesmo fato,
mas, também, uma espécie de pena em cascata.
Em sendo assim, tenho que as multas tributárias devem ser desconsideradas não só para efeito da mensuração das consequências do delito
(como cogitado no julgamento da ACr nº 2007.72.08.002723-5), mas,
também, para aferição de sua lesividade e de sua adequação típica.
Vale destacar que tal entendimento encontra esteio na jurisprudência
da Corte, consoante indicam os precedentes a seguir, que, tratando de
hipóteses semelhantes, também afastaram o valor da multa tributária
quando da análise da relevância da conduta:
“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCAMINHO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSTO ILUDIDO. EXCLUÍDA
A MULTA. Para aplicação do princípio da insignificância penal nos crimes de contrabando/descaminho, deve-se confrontar o valor do imposto iludido com o patamar da
Lei nº 10.522/2002, que é de R$ 2.500,00. Portanto o valor levado a confronto com
o patamar do princípio da insignificância é o do imposto iludido, excluída a multa de
50% prevista no art. 17 da Instrução Normativa SRF nº 117. Recurso criminal improvido.” (TRF4, RSE Nº 2002.70.01.030508-6, Quarta Seção, Des. Federal José Luiz B.
Germano da Silva, D.J.U. 08.10.2003)
“RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE RAZÕES
RECURSAIS. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DESCAMINHO.
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 10.522/2002.
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MULTA. NÃO INCLUSÃO NO VALOR DEVIDO. 1. A não apresentação das razões
recursais não configura óbice ao conhecimento do recurso. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. 2. Aplica-se o princípio da insignificância quando o valor do tributo exigido não ultrapassa o limite que o Erário considera como dispensável para a
cobrança do crédito fiscal, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002 (R$ 2.500,00).
3. Em recente sessão de julgamento, a 4ª Seção desta Corte pacificou a orientação
de que a multa prevista no art. 17 da Instrução Normativa SRF nº 117/98, incidente
sobre o valor das mercadorias no que exceder a quota de isenção de US$ 150,00, não
deve agregar-se ao valor do imposto devido, para fins de perquirir a insignificância
do débito. 4. Mantida a decisão que rejeitou a denúncia. Recurso desprovido.” (TRF4,
RSE Nº 2003.70.02.007164-7, 7ª Turma, Des. Federal José Luiz B. Germano da Silva,
D.J.U. 21.07.2004 – grifei)

Afastada tal exação no caso concreto, remanesce para fins penais,
portanto, o saldo sonegado de R$ 9.518,56, segundo aponta o Demonstrativo de Multa e Juros de Mora da fl. 139: R$ 8.994,16, referente ao ano-calendário de 2000, e R$ 524,40, referente ao ano-calendário de 2001.
Saliente-se, por oportuno, que o valor de R$ 1.706,06 contido nesse
documento corresponde à supressão de tributo decorrente do primeiro
fato narrado na denúncia, sobre o qual a r. sentença absolveu o acusado
por falta de prova do dolo (fl. 264v.), não tendo havido insurgência ministerial no ponto.
Assim, em virtude do montante correspondente às exações em aberto, cumpre verificar se há tipicidade penal na conduta perpetrada pelo
denunciado.
A tendência generalizada na doutrina e na jurisprudência é a de limitar ao máximo o âmbito de atuação do Direito Penal, por seu caráter
fragmentário, reservando-o apenas para a proteção dos bens jurídicos
mais importantes. Consequência prática dessa nova política criminal
é a adoção do princípio da insignificância como causa supralegal de
exclusão da tipicidade. Conforme a tese despenalizante, ligada aos
chamados crimes de bagatela, o Direito Penal, pela adequação típica,
só deve intervir nos casos de lesão jurídica de gravidade relevante.
Se a perturbação social decorrente da conduta praticada for mínima,
não há óbice para que se possa reconhecer a sua atipicidade. Certas
ações, em que pese sua tipificação pelo legislador, não apresentam
caráter penal relevante e deveriam estar excluídas da área de proibição
estatuída pela lei penal.
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Pois bem. A 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Habeas Corpus nº 92.438/PR, firmou orientação de que, em se tratando de ilícito de natureza tributária, não há crime quando o valor do
delito for inferior àquele de R$ 10.000,00 (dez mil reais) instituído pela
Lei nº 11.033/04. Entendeu-se, na ocasião, não ser admissível que uma
conduta fosse irrelevante no âmbito administrativo e não o fosse para o
Direito Penal, que só deve atuar quando extremamente necessário para
a tutela do bem jurídico protegido, quando falharem os outros meios
de proteção e não forem suficientes as tutelas estabelecidas nos demais
ramos do Direito (Informativo nº 516).
Assim, verifica-se que, embora se refira expressamente ao delito de
descaminho, essa orientação aplica-se também ao cenário em apreço.
Observa-se, nesse sentido, que, tanto numa como noutra hipótese, depara-se com a opção legislativa de não executar os créditos de natureza
tributária de valores inferiores a R$ 10.000,00.
Em razão disso, a 4ª Seção deste Tribunal, na sessão de julgamento realizada aos 18.09.2008, firmou o entendimento de que, em se
tratando de crimes relacionados à elisão tributária (artigo 1º da Lei
nº 8.137/90 e artigos 168-A, 334 – descaminho – e 337-A do Código
Penal), seriam penalmente insignificantes as condutas que, somadas,
não atingissem tal patamar.
Vale referir que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em
sessão realizada em 09 de setembro de 2009, ao julgar recurso repetitivo, entendeu que, em atenção à jurisprudência predominante
do STF, se deve aplicar o princípio da insignificância ao crime de
descaminho quando os delitos tributários não ultrapassarem o limite
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), adotando-se o disposto no art. 20
da Lei nº 10.522/2002, com a redação dada pela Lei nº 11.033/2004
(Informativo nº 406 do STJ).
Sendo assim, diante do saldo das exações suprimidas na espécie (R$
9.518,56 – fl. 139), considero como de bagatela o crime imputado ao
denunciado, impondo-se a sua absolvição.
Ante o exposto, voto por absolver o réu, de ofício, com fulcro no
artigo 386, III, do Código de Processo Penal, restando prejudicado o
exame da apelação.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2006.72.01.005201-7/SC
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado
Apelante: N.N.W.
Advogado: Defensoria Pública da União
Apelado: Ministério Público Federal
EMENTA
Penal. Estelionato qualificado. Previdência Social. Percepção do
auxílio-reclusão pela dependente (mãe do apenado). Materialidade e
autoria comprovadas. Ausência de dolo. Absolvição.
Ausente nos autos prova do dolo na conduta da ré, isso é, de que
conscientemente se utilizou de meio fraudulento para a obtenção da vantagem indevida, no caso, a percepção do auxílio-reclusão, impositiva a
decretação do juízo absolutório, porquanto não configurado o tipo penal
esquadrinhado no parágrafo 3º do art. 171 do Código Penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por
unanimidade, dar provimento ao apelo para absolver a ré com fulcro no
art. 386, VII, do CPP, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas
que ficam fazendo parte do presente julgado.
Porto Alegre, 02 de junho de 2010.
Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado: O Ministério
Público Federal denunciou N.N.W. como incursa na figura típica do artigo
171, § 3º, do Código Penal, por conta dos seguintes fatos (fls. 31 e 32):
“(...) No dia 20 de julho de 2005, na cidade de Joinville, a denunciada N.N.W., na
qualidade de dependente (mãe) do apenado J.L.W., que cumpria pena, em regime fechado, no Presídio Regional de Joinville/SC, a fim de receber o benefício previdenciário de
auxílio-reclusão, elaborou declaração de cárcere ideologicamente falsa e apresentou-a
à Previdência Social, obtendo, assim, o benefício pretendido, em prejuízo da citada
Autarquia Pública, tudo conforme demonstram as folhas 31, 34 e 46 do apenso I.
Ao apresentar declaração de cárcere ideologicamente falsa, a denunciada N.N.W.
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manteve em erro a Previdência Social, pois continuou afirmando que o seu filho, J.L.W.,
estava recolhido ao cárcere, quando não mais estava. Com essa conduta, a denunciada
N.N.W. obteve vantagem ilícita de R$ 600,38 (seiscentos reais com trinta e oito centavos) em prejuízo da citada entidade de direito público, tudo conforme demonstram
os documentos às folhas 23 dos autos principais, 36 e 46 do apenso I.
(...)”

A denúncia restou recebida em 14.11.2007 (fl. 35-v).
Sentenciando, às fls. 108 a 110-v, o magistrado a quo julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar a acusada à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente
aberto, cumulada de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo.
Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, a sanção corporal restou substituída por penalidades restritivas de direitos, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, no prazo de 01 (um) ano e 04
(quatro) meses, e outra, pecuniária, no valor de 1 (um) salário mínimo
vigente na data da prolação da sentença.
Inconformada com a condenação, a denunciada apelou (fl. 113). Em
suas razões (fls. 119 a 138), assevera não haver dolo em sua conduta,
justificando-a ao argumento de que “se sentia no direito de receber as
parcelas de auxílio-reclusão, porque, no início da prisão de seu filho,
a interroganda ficou dois meses sem receber o benefício de auxílio-reclusão”. Diz que, distintamente do que fez constar a acusação,
na “carta” enviada ao INSS, “jamais a ré afirmou que o filho está na
prisão na data de 20.07.2009”, mas sim que “em junho o seu filho
estava recluso”. Sustenta, assim, que referida correspondência não se
presta como prova, sendo insuficiente para embasar juízo de condenação, devendo imperar a absolvição com fulcro no art. 386, VI, do
CPP. Alternativamente, por força do pequeno valor devido, reclama
o reconhecimento do princípio da insignificância. Por fim, pede seja
reconhecido o erro sobre a ilicitude do fato, consoante previsão do
disposto no art. 21 do Código Penal.
Com contrarrazões (fls. 140 a 143), subiram os autos.
O parecer ministerial opinou pelo desprovimento do recurso
(fls. 150 a 153).
É o relatório.
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VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado: A figura
típica imposta à acusada está prevista no artigo 171, § 3º, do Código
Penal, nos seguintes termos:
“Art. 171 – Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa.
(...)
§ 3º – A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de
entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou
beneficência. (...)”

Em relação à materialidade, entendo cabível os termos constantes nas
alegações finais do Ministério Público Federal (fl. 73):
“De se notar que, se analisando a informação do presídio de Joinville (fls. 63) em
cotejo com o quantum calculado pelo INSS (fls. 24 do IPL e 45 do Apenso I), nota-se
que efetivamente, na competência de julho de 2005, mês em que o apenado J.L.W.
foi solto do Presídio Regional de Joinville, o benefício de auxílio-reclusão foi pago
integralmente (R$ 407,61 – quatrocentos e sete reais e sessenta e um centavos) como
se o apenado tivesse permanecido custodiado por 30 dias, sendo que, se contados
apenas os 11 dias nos quais o apenado ficou efetivamente preso, o valor a receber seria
de apenas R$ 149,46 (cento e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos) e o
valor a ser devolvido seria de R$ 258,16 (duzentos e cinquenta e oito reais e dezesseis
centavos), como bem delimitado pelos cálculos da autarquia previdenciária (fls. 24
do IPL e 45 do Apenso I). Por seu turno, em agosto, não obstante o apenado já estar
solto (fl. 39), sua dependente recebeu integralmente o valor do auxílio-reclusão (R$
407,61 – fl. 45 do Apenso I).”

Quanto à autoria, passo ao exame das peças carreadas aos autos:
Na seara policial (fls. 11 e 12), a ré afirmou que “escreveu e assinou
o documento à fl. 34” (apenso), esclarecendo que “entrou com o pedido de auxílio-reclusão mesmo sabendo que o filho já havia saído da
prisão porque o INSS havia atrasado o pagamento no começo, assim
sendo, a interrogada ainda tinha direito a algumas parcelas” (...) e que
“entendia que, como o atestado de reclusão era de junho, a partir de
junho ainda teria direito a mais três meses de auxílio (...)”, afirmando
não ter agido “com má-fé, pois acreditava que, realmente, tinha direito
ao recebimento do benefício”.
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Em juízo, ratificou suas alegações (fl. 42-v), no sentido de que se sentia
no direito de receber as parcelas, uma vez que, “no início da prisão de
seu filho, a interroganda ficou dois meses sem receber o benefício de
auxílio-reclusão”, aduzindo que fez dois pedidos, junto à Previdência
Social, para a concessão do benefício, que foram indeferidos.
Na correspondência (peça fulcral no embasamento do decreto
condenatório – acostada na fl. 34 do apenso), expedida pela ré, ela
informa que esteve no setor para encaminhar o Atestado de Reclusão
“que teria que ser apresentado no mês de junho”, mas que “o setor
estava sem atendimento”. Também ela fez constar o recebimento
da carta porque, conforme determinação, “teria que ser apresentada
a cada 90 dias”.
Não obstante a carta ser datada de “20 de julho de 2005”, entendo
viável a tese defensiva que afirma que a ré referia-se ao mês de junho
porquanto ela fez constar esse mês, expressamente, em sua correspondência, além de esclarecer que, no referido mês, “o setor estava
sem atendimento”.
Por outro lado, distintamente do que faz crer a acusação, ela não faz
menção, no referido documento, ao seu filho estar preso.
Ou seja, distintamente do fixado na sentença recorrida, não entendo
presente, extreme de dúvidas, a intenção de fraudar o INSS na conduta
da ré, elemento fundamental para a configuração do delito de estelionato
privilegiado. Nesse norte, cabível a decretação do juízo absolutório, como
esta Turma já teve oportunidade de fixar:
“PENAL. ESTELIONATO CONTRA A PREVIDÊNCIA. ART. 171, CAPUT E
§ 3º, DO CP. OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
DOCUMENTOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS. DOLO. NÃO COMPROVAÇÃO.
NEGLIGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVADAS. DOLO. PROVA INDICIÁRIA. ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.
(...)
3. Ausente nos autos prova do dolo na conduta do réu, isto é, de que conscientemente
se utilizou de meio fraudulento para a obtenção da vantagem indevida, não há como se
impor o decreto condenatório, porquanto não configurado o tipo penal esquadrinhado
no caput do art. 171 do Código Penal. Se o parquet não se desincumbiu de provar o
elemento anímico, indispensável à configuração do delito, impõe-se a absolvição do
agente, por força do princípio in dubio pro reo. Inteligência do art. 156 do CPP. (...)”
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(ACR nº 2003.71.08.005312-3/RS, Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, julgado
em 1º.10.2008 e publicado no DE de 09.10.2008)

No caso, se o conteúdo probatório acostado não permite a aferição
mais precisa dos fatos, neste caso, o dolo de sua conduta, imperativo o
decreto absolutório.
Se, no momento do recebimento da denúncia, prevalece o interesse
da sociedade para apuração da infração penal, ocasião na qual se apresenta suficiente a prova da materialidade e indícios da autoria, quando
do julgamento, deve preponderar a certeza, não bastando indícios, por
envolver um dos direitos fundamentais do indivíduo, que é a liberdade.
Por isso, entendo devam predominar a presunção de inocência e a consequente absolvição.
Nesse pensar, já fixei meu entendimento, como segue:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE DESCAMINHO. ARTS. 311
E 334 DO CP. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA
AUTORIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
I. Prepondera, quando do recebimento da denúncia, o interesse da sociedade em
apurar a ocorrência de infração penal, bastando a prova da materialidade e indícios da
autoria; contudo, para o julgamento condenatório, deve-se ter a certeza acerca da autoria
da infração, pois, caso contrário, com base no princípio constitucional da presunção
de inocência, a prevalência da absolvição se impõe.” (ACR nº 2001.71.01.001530-6/
RS, julgado no dia 22.07.2009 e publicado no DE de 30.07.2009)

Por acolhida a tese da inexistência de dolo, prejudicados os exames
das demais questões ventiladas no recurso de apelação.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo para absolver a
ré com fulcro no art. 386, VII, do CPP, nos termos da fundamentação.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 2009.70.00.000889-2/PR
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus
Apelante: TM Participações Societárias S/A
Advogados: Drs. José Guilherme Breda e outros
Dra. Maria Francisca dos Santos Accioly
Apelado: Ministério Público Federal
EMENTA
Penal e processual penal. Medida assecuratória. Embargos de terceiro. Constrição de bens em nome da pessoa jurídica. Transferência,
pelo sócio, de seu patrimônio pessoal após a data dos fatos criminosos.
Confusão patrimonial. Desconsideração inversa da personalidade
jurídica. Possibilidade. Natureza não penal da medida. Não ofensa ao
princípio da personalidade da pena.
1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se
pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade para atingir o
ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa
jurídica por obrigações do sócio controlador.
2. Na hipótese dos autos, o patrimônio da empresa foi formado, após a
prática da conduta delitiva, pela integralização de quotas ou subscrições
de ações pelo acusado e por sua esposa, ficando evidenciada a intenção de
ocultação do patrimônio. A situação autoriza a desconsideração inversa
da personalidade jurídica, viabilizando a constrição dos bens pessoais
do sócio transferidos à empresa.
2. Não há ofensa ao princípio da personalidade da pena (artigo 5º,
inciso XLV, da Constituição Federal), em virtude do qual somente o
condenado deverá submeter-se à sanção imposta, não cabendo estendê-la a ninguém, haja vista seu caráter personalíssimo, tendo em vista a
natureza não penal da constrição de bens, uma vez que de caráter civil
(cautelar), destinada a aparelhar eventual reparação do dano (artigo 387,
IV, do CPP), bem como as custas processuais.
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,
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por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Porto Alegre, 18 de agosto de 2010.
Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: Trata-se de
embargos de terceiro opostos por TM Participações Societárias S/A,
nos autos do pedido de medidas assecuratórias 2006.70.00.020481-3,
interposto pelo Ministério Público Federal em face de A.G.A., visando
a assegurar o ressarcimento dos danos e o pagamento da pena pecuniária
relativos à ação penal 2001.70.00.002531.
A.G.A., um dos sócios da empresa embargante, foi denunciado pelo
suposto cometimento dos crimes tipificados no artigo 4º, caput e parágrafo único, e 7º, ambos da Lei 7.492/86 c/c artigos 29 e 69 do CP, tendo
ocorrido, nos autos de medidas assecuratórias 2006.70.00.020481-3, o
bloqueio de diversos bens da ora embargante, entre imóveis, áreas de
terras e quotas sociais.
Aduziu a embargante que a medida constritiva recaiu sobre bens
que não pertencem ao acusado, mas à pessoa jurídica, cujo quadro
societário é composto por diversos sócios. Asseverou tratar-se de
empresa familiar, constituída com o objetivo de gerenciar o patrimônio dos sócios. Disse que a decisão, ao decretar a constrição,
não assegurou as quotas dos demais sócios e a meação da esposa do
acusado. Sustentou violação ao princípio da pessoalidade da pena e
impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Pugnou
pela liberação de todos os bens e, sucessivamente, pela redução da
constrição à participação acionária do sócio A.G.A.
Contestou o MPF (fls. 33-37), aduzindo que não se pode falar em
independência entre os bens da empresa e do sócio, visto que a pessoa
jurídica foi criada com a finalidade única de resguardar o patrimônio de
A.G.A., sócio majoritário, ficando caracterizada a confusão patrimonial
entre os bens dele e da pessoa jurídica. Sustenta, também, que a medida
constritiva não decorre de atividade ilícita praticada pela empresa, mas
de conduta delitiva do sócio.
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Sobreveio sentença (fls. 114-119), julgando improcedentes os embargos de terceiro, mantendo o arresto e a hipoteca legal decretados no
processo 2006.70.00.020481-3 sobre os bens da empresa TM Participações Ltda.
Contra essa decisão, insurge-se a empresa TM Participações Societárias S/A. Nas razões, apresentadas nesta Corte (fls. 130-145), repisou
os argumentos expendidos na inicial.
Vieram os autos a este Tribunal, manifestando-se o órgão ministerial
pelo desprovimento do recurso (fls. 154-157).
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: Inicialmente,
cumpre arrolar os bens de propriedade da empresa embargante objeto
da medida constritiva (a numeração indicada corresponde ao Apenso I,
volumes 1-3):
Quotas de participação no capital da empresa Instituto Base de Conteúdos e Tecnologias Educacionais Ltda. (fl. 127);
quota-parte correspondente à área de 19.233,71 metros quadrados do
lote de terreno nº 25, cuja área total é de 42.471,58 metros quadrados, situado em Roseira, em São José dos Pinhais/PR, registrado sob a matrícula
nº 2.193 no Registro de Imóveis de São José dos Pinhais (fls. 229-231);
terreno rural situado no lugar denominado Ribeirãozinho, no Município de Agudos do Sul/PR, com área de 332.750,00 metros quadrados,
registrado na matrícula nº 7.327 do Registro de Imóveis de Fazenda Rio
Grande/PR (fl. 268);
1/3 da área de terras medindo seis alqueires e vinte litros, situado em
Ribeirão Grande, Município de Agudos do Sul, registrado na matrícula nº
2.639 do Registro de Imóveis de Fazenda Rio Grande/PR (fl. 269-270);
terreno rural sem benfeitorias, com área de 38 litros, situado em
Ribeirão Grande, Município de Agudos do Sul/PR, registrado sob a
matrícula nº 5.115 do Registro de Imóveis de Fazenda Rio Grande/
PR (fl. 271);
área de terras medindo 194.850,00 metros quadrados, situada em Ribeirão Grande, Município Agudos do Sul/PR, registrada sob a matrícula
nº 5116 do Registro de Imóveis de Fazenda Rio Grande/PR (fl. 272);
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apartamento nº 102, localizado no 1º andar do Edifício Residencial
Betaras, situado em Matinhos/PR, registrado sob a matrícula nº 4.814
do Registro de Imóveis de Matinhos/PR (fl. 429);
apartamento nº 202, localizado no 2º andar do Edifício Residencial
Betaras, situado em Matinhos/PR, registrado sob a matrícula nº 4.815
do Registro de Imóveis de Matinhos/PR (fl. 430);
garagem nº 03, do bloco B-2, do tipo 01, do Condomínio Náutico Ilha
do Mel, situado à Avenida do Mel, nº 1577, no Município de Pontal do
Paraná/PR, registrado sob a matrícula nº 12.663 no Registro de Imóveis
de Matinhos/PR (fl. 431);
lote de terreno nº 24 da Quadra 276 da Planta “Jardim Marinês”, em
Pontal do Paraná/PR, matriculado no Registro de Imóveis de Matinhos
sob nº 5.798 (fls. 69-71 e 543); e
lotes de terreno nº A-14 e A-15 da Planta “Balneário Atami”, em Pontal
do Paraná/PR, matriculados no Registro de Imóveis de Matinhos sob nos
5.799 e 5.800 (fls. 69-71 e 544-545).
O juízo a quo, ao proferir sentença nas medidas assecuratórias
2006.70.00.020481-3, cuja cópia segue nestes autos às fls. 99-107, embasou a constrição de bens da empresa, nos seguintes termos:
“Não cabe discussão aprofundada sobre os imóveis da empresa TP Participações
Societárias S/A. O arresto foi decretado por se entender, cf. fls. 181-194, que se trata
de estratagema corporativo para proteger o patrimônio do acusado. O véu da pessoa
jurídica não pode ser utilizado para proteger o patrimônio pessoal do acusado contra
pretensões de ressarcimento do dano. Como se depreende do contrato social das fls.
221-240 do apenso I, o capital da empresa é formado por bens integralizados pelo
acusado e por sua cônjuge, e isso depois da prática do crime. Os bens que foram integralizados depois do crime podem ser arrestados, pois a TP não os adquiriu a título
oneroso. Nesse sentido, há precedentes do TRF4:
‘PROCESSO PENAL. SEQUESTRO E HIPOTECA LEGAL. COMPETÊNCIA.
REQUISITOS. PROCEDIMENTO. ARTS. 134 A 144 DO CPP. BENS DE PESSOA
JURÍDICA. CAPITAL SOCIAL. 1. Compete ao Juiz Criminal decretar as medidas
constritivas, conforme expressa disposição legal (artigos 125 e seguintes do CPP). 2.
Mostra-se desnecessária a perícia técnica para arbitramento do valor da responsabilidade, nos termos do artigo 135, § 2º, do mesmo diploma legal, se a quaestio resume-se
na análise jurídica dos eventos descritos na denúncia. 3. As providências assecuratórias
insculpidas nos artigos 134 e 136 do Estatuto Penal Adjetivo pressupõem apenas a
certeza da infração e dos indícios suficientes da autoria, sendo irrelevante se os imóveis foram comprados com recursos do ilícito. 4. As constrições de bens relativos a
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vários patrimônios não se excluem mutuamente, mas são complementares, pois visam
assegurar a efetiva responsabilização de quem, porventura, for condenado. 5. Não há
excesso de prazo se o Ministério Público requereu a inscrição da hipoteca legal tempestivamente (art. 136 do CPP). 6. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica não pode ser
utilizada com o fim de proteger os bens particulares de quem pratica condutas ilícitas,
porquanto os institutos de direito privado não existem para obstar as consequências
legais de atividades criminosas. 7. Recurso improvido.’ (ACR 2005.7000019792-0/
PR – 8ª T. do TRF4 – Rel.: Des. Élcio Pinheiro de Castro – maioria – j. 10.10.2007)
10. Observe-se ainda que é o acusado o representante da empresa (fl. 249) e que até
mesmo o imóvel residencial dele e de sua família, o apartamento 1.701 (fls. 52-55), está
em nome da TP. A empresa, em realidade, consiste em mero estratagema corporativo
para proteção do patrimônio do acusado.”

Onde é referido “TP Participações Societárias S/A”, leia-se “TM Participações Societárias S/A”, porquanto houve erro material na sentença,
o qual não foi corrigido no momento oportuno.
O decisum foi pautado sob o fundamento de que a pessoa jurídica é
entidade corporativa com patrimônio constituído por meio de bens do
condenado, da sua esposa e dos filhos.
Com efeito, de acordo com o contrato social de TM Participações
Societárias S/A e respectivas alterações contratuais (fls. 39-88), a constituição ocorreu em 1º.09.1999, tendo por objeto social a “participação
no capital social de outras sociedades como quotista ou acionista”, com
patrimônio inicial de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), sendo R$
899.998,00 integralizados pelo casal A.G.A. e T.R.N.A. Os filhos, T.N.A.
e M.E.N.A., contribuíram, cada um, com R$ 1,00 (um real).
Na terceira alteração contratual, datada de 30.04.2002, o capital social
foi ampliado para R$ 3.780.525,00 (três milhões, setecentos e oitenta
mil, quinhentos e vinte e cinco reais), diferença integralizada exclusivamente por A.G.A.
Esses dados evidenciam a formação da empresa exclusivamente pelo
patrimônio da família, como bem analisado pelo magistrado a quo (fl. 117):
“13. Pelo que se depreende desse histórico efetuado com base nos documentos
sociais da Embargante, todo o seu patrimônio foi formado por meio de integralização
de quotas ou subscrição de ações pelo condenado e por sua esposa. Em outras palavras,
todo o patrimônio da TM Participações é resultado de transferências, posteriores ao
crime (os fatos ocorreram em 1997 e 1998, cf. cópia da sentença nas fls. 350-410 do
apenso I) e a título gratuito, efetuadas pelo condenado e por sua esposa. Até mesmo o
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imóvel residencial do casal, o apartamento 1.701 (matrícula na fl. 25 do apenso I), cf.
consta na declaração de rendimentos dele (fl. 93 do apenso II) e ainda no mandado de
citação de fl. 303 do apenso I, encontra-se também em nome da empresa TM. Registre-se, por oportuno, que o imóvel residencial foi, a pedido do condenado, liberado da
constrição na ação de arresto em virtude da Lei nº 8.009/90 e por isso não está relacionado acima no item 2.
14. Por outro lado, a empresa foi constituída para a administração do patrimônio
a ela transferido e não há prova que desenvolva negócios independentes desse fato.
15. Agregue-se que o condenado é, pelo contrato social, o administrador da empresa,
juntamente com a esposa (fl. 46).
16. Assim, havendo provas de que a TM foi constituída apenas para proteção do
patrimônio do condenado e do patrimônio familiar, sua personalidade jurídica pode
ser desconsiderada.
17. Além disso, o artigo 4º do Decreto-Lei nº 3.992/1941 ‘sujeita a sequestro os
bens de pessoas indicadas por crimes de que resulta prejuízo para a Fazenda Pública, e
outros’. Apesar da referência a sequestro, abrange a lei também o arresto, pois a medida
pode recair sobre todo o patrimônio do acusado, quer de procedência ilícita ou não. É
oportuna transcrição parcial do artigo 4º:
‘Art. 4º O sequestro pode recair sobre todos os bens do indiciado e compreender
os bens em poder de terceiros desde que estes os tenham adquirido dolosamente, ou
com culpa grave.
Os bens doados após a prática do crime serão sempre compreendidos no sequestro.
(...)’
18. Acrescente-se que o sequestro ou arresto pode ser embargado, na letra do artigo 130, II, do CPP, pelo terceiro que adquiriu os bens a título oneroso, o que não é
evidentemente o caso.
19. Portanto, os bens da empresa TM, que nada mais são do que bens do condenado e de sua esposa, que lhe foram transferidos gratuitamente e após o crime, devem
permanecer arrestados, respondendo pelo pagamento da multa penal e da reparação de
danos decorrente da condenação na ação penal 2001.7000002531-3, na mesma linha
do precedente do TRF4 citado no item 8 acima.”

A participação dos filhos do casal no patrimônio social é ínfima. Já a
contribuição da esposa mostra-se inócua, consoante a redação do artigo
977 do Código Civil, que veda a sociedade entre marido e mulher, quando
casados sob o regime da comunhão universal de bens, hipótese dos autos,
porquanto configuraria confusão patrimonial, diante da ausência de pluralidade de sócios. Dispõe o artigo 977: “Faculta-se aos cônjuges contratar
sociedade, entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no
regime da comunhão universal de bens, ou no da separação obrigatória”.
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Ante essa situação, admite-se a desconsideração inversa da personalidade jurídica, por meio da qual a autonomia patrimonial entre o sócio
e a pessoa jurídica é afastada, respondendo os bens da sociedade por
obrigação da pessoa física. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ART. 50 DO CC/02. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA INVERSA. POSSIBILIDADE.
I – A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
impede o conhecimento do recurso especial. Súmula 211/STJ.
II – Os embargos declaratórios têm como objetivo sanear eventual obscuridade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida.
Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando o Tribunal a quo pronuncia-se de forma
clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.
III – A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo
afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente ao que
ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo
e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações
do sócio controlador.
IV – Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a utilização indevida do ente societário por seus sócios, o que pode ocorrer também nos casos
em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal e o integraliza na pessoa
jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica do art. 50 do CC/02, ser possível
a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas pelo sócio controlador, conquanto preenchidos
os requisitos previstos na norma.
V – A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos
específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do
CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência poderá o juiz, no
próprio processo de execução, ‘levantar o véu’ da personalidade jurídica para que o
ato de expropriação atinja os bens da empresa.
VI – À luz das provas produzidas, a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição
entendeu, mediante minuciosa fundamentação, pela ocorrência de confusão patrimonial
e abuso de direito por parte do recorrente, ao se utilizar indevidamente de sua empresa
para adquirir bens de uso particular.
VII – Em conclusão, a r. decisão atacada, ao manter a decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, afigurou-se escorreita, merecendo assim ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 948117, 3ª Turma, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, DJe 03.08.2010) – grifei
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Não é outra a compreensão em julgado criminal que enfrentou questão
análoga:
“PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE HIPOTECA LEGAL EM
RELAÇÃO AOS BENS DOS SÓCIOS E DA SOCIEDADE BUSCANDO A REPARAÇÃO DO DANO À FAZENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU
SUBSIDIÁRIA, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMBINAÇÃO DOS ARTIGOS
50, 932, INCISO V, E 942 DO CÓDIGO CIVIL. POSSÍVEL, DE TODA SORTE, A
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA QUANDO
A SOCIEDADE EMPRESÁRIA FOI UTILIZADA PARA O COMETIMENTO DO
CRIME. RECURSO PROVIDO. 1. Independentemente da desconsideração da personalidade jurídica, a empresa é responsável tributária pelo recolhimento das quantias que
descontou de seus empregados e que seus sócios não a fizeram recolher. 2. Ademais, a
combinação dos artigos 50, 932, inciso V, e 942, todos do Código Civil, interpretados
em consonância com os princípios informadores do Processo Penal, preconizam que
terceiros que houverem gratuitamente auferido vantagens dos produtos de um delito,
ainda que de boa-fé, serão responsáveis pela reparação. 3. Por fim, é perfeitamente
cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, constringindo bens da
empresa para assegurar a satisfação da indenização que porventura vier a ser fixada em ação penal a que respondem seus sócios, especialmente quando a sociedade
empresária foi utilizada por seus representantes legais para o cometimento do crime,
em desconformidade com o ordenamento jurídico e mediante fraude e ademais em
benefício da pessoa jurídica. 4. Recurso ministerial provido, para determinar que a
indisponibilidade do patrimônio para fins de reparação do dano recaia também sobre os
bens da pessoa jurídica, tanto os arrolados na fl. 06 quanto os que forem encontrados
no decorrer da instrução probatória carreada à ação penal nº 2002.61.08.004754-1.”
(TRF3, ACR 200461080049730, 2ª Turma, Rel. Des. Federal Henrique Herkenhoff,
D.E. 12.02.2009) – grifei

Do quanto se viu, é possível aplicar tal regra quando houver a evidência de que o sócio (rectius réu) se vale da empresa ou sociedade à qual
pertence para ocultar bens que, se estivessem em nome da pessoa física,
seriam passíveis de constrição. A desconsideração no modo inverso gera
a consequente irradiação de seus efeitos ao patrimônio do ente societário.
Por fim, a alegação de ofensa ao princípio da personalidade da pena
(artigo 5º, inciso XLV, da Constituição Federal), em virtude do qual somente o condenado deverá submeter-se à sanção imposta, não cabendo
estendê-la a ninguém, haja vista seu caráter personalíssimo, resta afastada,
tendo em vista a natureza não penal da constrição de bens, uma vez que
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de caráter civil (cautelar), destinada a aparelhar eventual reparação do
dano (artigo 387, IV, do CPP), bem como as custas processuais.
Assim, havendo confusão patrimonial entre os bens do sócio majoritário (condenado) e os da empresa, resta justificada a manutenção do
arresto, conforme determinado na sentença recorrida.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação.
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0000697-40.2009.404.7216/SC
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogado: Procuradoria Regional da PFE-INSS
Apelada: Andrea Purcina Machado
Advogado: Dr. Cesar Correa Guedes
Remetente: Juízo Federal da VF e JEF Cível e Criminal de Laguna/SC
EMENTA
Previdenciário. Mandado de segurança. Pensão. Menor sob guarda.
Suspensão e redução do benefício. Ilegalidade.
1. A melhor exegese do ordenamento jurídico brasileiro demonstra
que deve ser considerado dependente – inclusive com presunção de dependência econômica – o menor sob guarda, equiparando-o ao filho, a
teor do disposto no art. 16, § 2º, da LBPS, considerando que as alterações
previdenciárias trazidas pela Lei 9.528/97 não derrogaram o art. 33 da Lei
8.069/90, sob pena de ofensa à garantia de proteção do menor disposta no
art. 227 da CF/88, que não faz distinção entre o tutelado e o menor sob
guarda. Este, portanto, tem assegurada sua condição de dependente, nos
termos dispostos pelo ECA, para todos os fins e efeitos previdenciários
e com consequente presunção de dependência econômica.
2. Não pode subsistir a revisão administrativa que culminou com a
redução da renda mensal da pensão da autora, já que realizada mais de
36 anos após o deferimento do benefício, sob o argumento de errônea
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interpretação conferida a dispositivo legal que trata das regras de reajustamento do benefício. Por certo, essa não é a conduta que se espera da
Administração Pública, que deve pautar-se, entre outros ditames, pelo
princípio constitucional da eficiência.
3. O INSS não demonstrou que o instituidor ou a autora tenham
agido de má-fé, e, tendo em conta que a revisão se baseou unicamente
na justificativa de que a renda mensal atual está com valor superior ao
devido, por alteração de interpretação de texto de lei, o ato de revisão é
flagrantemente ilegal e abusivo.
4. Pelas mesmas razões, o cancelamento do pagamento do benefício
mostra-se indevido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por unanimidade, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos
termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 14 de julho de 2010.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Trata-se de
apelação interposta contra sentença que, destacando o Estatuto da Criança
e do Adolescente, concedeu a segurança e determinou que a autoridade
coatora restabeleça a pensão por morte de menor sob guarda incapaz e
inválida (NB 23/132.220.104-5).
Alegou a Autarquia que procedeu à revisão do benefício por força de
medida liminar proferida na Ação Civil Pública nº 2008.03.00.0363385, deixando de reconhecer a condição da autora como dependente do
falecido segurado.
A liminar foi deferida para suspender os descontos efetuados no benefício da impetrante.
As informações foram prestadas.
O MM. Juízo a quo, sentenciando, concedeu a segurança para reconhecer a ilegalidade da suspensão do benefício.
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Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação, alegando que
após a Lei 9.528/97 o menor sob guarda não é mais considerado dependente para fins previdenciários e que as disposições do ECA não devem
prevalecer sobre a legislação previdenciária.
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento da apelação.
É o breve relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Conforme
relatado, Andrea Purcina Machado – representada por seu curador –
impetrou mandado de segurança contra ato do Chefe da Agência do
INSS em Laguna/SC, objetivando a concessão de ordem para que seja
restabelecido o benefício de pensão por morte que recebe na condição de
dependente sob guarda, incapaz e inválida (posteriormente interditada),
cujo benefício originário era de seu avô e guardião.
Narrou que o INSS deixou de reconhecer a condição da autora como
dependente do segurado falecido e suspendeu o pagamento do benefício.
Inconformada com a sentença que determinou a manutenção do benefício, a Autarquia interpôs apelação alegando que este foi implantado
por força de decisão judicial; que, todavia, com a conversão da MP
1.523/96 em lei, houve alteração do disposto no § 2º do art. 16 da Lei
8.213/91, revogando o art. 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente;
que o fato dos menores sob guarda não serem mais admitidos como
dependentes não os coloca em situação de desamparo previdenciário,
pois subjaz a guarda remanescente dos pais; que o falecimento dos avós
antes do menor ter alcançado a maioridade não interfere no encargo
dos pais; que a condição de dependente não gera direito, por si só, ao
recebimento de pensão; que a impetrante não faz jus ao recebimento da
pensão, uma vez que a legislação previdenciária em vigor desde 1996
não lhe reconhece como dependente.
Data venia, os argumentos da autoridade coatora mostram-se incoerentes. O próprio órgão previdenciário informa que a pensão foi estabelecida por decisão judicial, informação que nos leva ao raciocínio de que
se trata de procedimento administrativo ilegal a suspensão do benefício
sem o manejo das vias jurisdicionais adequadas.
O despacho que deferiu a concessão da liminar elucida a questão no ponto:
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“Trata-se de mandado de segurança em que a impetrante pretende a concessão de
ordem para que seja restabelecido o benefício de pensão NB 23/132.220.104-5 por
morte que recebe na condição de dependente de ex-combatente, sob guarda – inválida.
Alega que o INSS, por força de suspensão de medida liminar em ACP nº
2008.03.00.036338-5, deixou de entender a condição da autora como dependente e,
portanto, suspendeu o benefício por indícios de irregularidade.
É o breve relatório. Decido.
Analisando o processo administrativo de concessão do benefício de pensão por
morte NB 23/132.220.104-5, verifico que, muito embora o documento da fl. 08 refira
a suspensão do benefício por indícios de irregularidade, a real razão para a suspensão
do benefício foi a suspensão liminar em ACP na qual se determinava a manutenção do
menor sob guarda no rol de dependentes previdenciários.
A conclusão não pode ser outra ante o documento da fl. 43, o qual aponta inclusive
que o benefício resta suspenso por ‘motivo 74 – decisão judicial’ e mais, refere ainda
que a reativação apenas poderá ser processada por determinação judicial, e não por
ato administrativo da APS.
Assim, verifica-se, de plano, o absurdo da conclusão administrativa, já que a ação
coletiva referida em nada relaciona-se ao presente caso concreto. Não houve, no caso,
o reconhecimento da dependência por força da decisão judicial em ACP, mas sim ante
as provas colhidas no processo administrativo.
O processo administrativo de concessão do benefício em análise encontra-se
acostado às fls. 10-26. É possível depreender-se em simples exame que a autora foi
considerada incapaz, desde o nascimento, ante a conclusão médica da fl. 11, já que
portadora de CID F73.
Há, ainda, termo de guarda judicial onde consta que a guarda da impetrante foi conferida aos avós maternos (fl. 18). Como se não bastasse, consta pesquisa administrativa
onde se concluiu que a autora efetivamente vivia sob a guarda e a responsabilidade do
avô, que custeava as despesas da mesma (fls. 21-22).
Dessa feita, amplamente comprovado, de plano, que a concessão do benefício
atendeu a todas as determinações legais.
Além do que, importante frisar que mesmo que o óbito tenha ocorrido após a edição
da MP 1.523/96, convertida na Lei 9.528/97, a qual excluiu o menor sob guarda do rol
de dependentes previdenciários estabelecidos no art. 16 da Lei 8.213/91, o caso concreto
reclama a concessão da liminar e a manutenção do benefício concedido.
Isso porque, a fim de concretizar a especial proteção à criança e ao adolescente
estatuída na Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 227, caput e § 1º, impõe
ao Estado o Dever de assegurar à criança e ao adolescente, prioritariamente, os direitos
fundamentais, como o direito à vida, à dignidade, ao respeito, entre outros, bem como
o princípio constitucional da proteção especial, previsto no artigo 227, § 3º, do mesmo
diploma, não há como deixar de aplicar ao caso concreto as disposições do Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA – Lei 8.069/90 (lei especial em relação à LBPS), no
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que se refere à condição de dependente do menor sob guarda, já que essa legislação
efetivamente atende aos preceitos constitucionais referidos.
Sendo assim, aplicável ao caso o estabelecido no art. 33, § 3º, da mencionada Lei
8.069/90, o qual estabelece:
‘Art. 33. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e educacional
à criança ou ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros,
inclusive aos pais.
(...)
§ 3º. A guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente, para
todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.’
Desta feita, tenho como presentes os requisitos que ensejam a concessão da medida
liminar, até mesmo porque a suspensão do pagamento do benefício implicará a ameaça
da garantia do sustento da impetrante, inválida e incapaz de trabalhar.”

No caso em exame, o falecimento ocorreu em 08.04.2004, sendo
aplicáveis as disposições da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei
9.528/97, da qual extrai-se que três são os requisitos para a concessão
do benefício pleiteado, quais sejam: 1) ocorrência do evento morte; 2)
comprovação da situação de dependente; e c) comprovação da qualidade
de segurado do de cujus.
A certidão de óbito comprovando o falecimento do avô da autora
encontra-se à fl. 12. A qualidade de segurado do mesmo resta incontroversa, bem como o termo de curatela de fl. 20 demonstra que a impetrante
se encontrava aos cuidados dos avós.
Nesse diapasão, a par do entendimento originário que defendia nesta
Turma, no sentido de que a melhor exegese do ordenamento jurídico
brasileiro demonstra que deve ser considerado dependente – inclusive com presunção de dependência econômica – o menor sob guarda,
equiparando-se ao filho, a teor do disposto no art. 16, § 2º, da LBPS,
considerando que as alterações previdenciárias trazidas pela Lei 9.528/97
não derrogaram o art. 33 da Lei 8.069/90, sob pena de ofensa à garantia
de proteção do menor disposta no art. 227 da CF/88, que não faz distinção
entre o tutelado e o menor sob guarda. Este, portanto, tem assegurada
sua condição de dependente, nos termos dispostos pelo ECA, para todos
os fins e efeitos previdenciários e com consequente presunção de dependência econômica. Outrossim, independentemente disso, tenho que
o caso possui considerável peculiaridade, qual seja, tratar-se não apenas
de menor sob guarda, mas de incapaz sob curatela.
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No caso dos autos, foram juntados o termo de guarda e responsabilidade de menor, lavrado em junho de 1995, e cópia do termo de curatela
do menor, lavrado na 2ª Vara da Justiça Estadual de Laguna/SC, datado
de 2004, com o que se mostra legítima a presunção da dependência.
Outrossim, a leitura do provimento jurisdicional (fls. 34-39) proferido
anteriormente (AC 2009.72.66.000099-2/SC) deixa clara a condição de
dependente da autora, assim como a garantia da mesma em permanecer
recebendo seus proventos de pensionista nos patamares originais da
concessão, cujo excerto da decisão ora transcrevo:
“(...) No caso sub judice, a pensão por morte recebida pela autora, com DIB em
08.04.2004, é derivada da aposentadoria por tempo de serviço de ex-combatente
nº 43/069.025.713-9, concedida a Isaías João Machado, instituidor da pensão,
em 02.05.1972. Ou seja, quando o INSS desencadeou o procedimento administrativo em junho de 2008, já se passavam mais de 36 anos desde a concessão do
benefício originário.
Assim, apesar de a pensão por morte ter sido concedida apenas em 08.04.2004, trata-se de benefício substituidor da remuneração do segurado falecido e, por esse motivo,
mantida em patamares semelhantes aos valores pagos ao instituidor. Consequentemente,
e também em respeito ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários, previsto no art. 194, IV, da Constituição Federal, entendo que não pode o
INSS, por meio da revisão realizada administrativamente, alterar bruscamente a renda
mensal da pensão, o que traz reflexos no padrão de vida suportado pelos dependentes
desde quando mantidos pelo benefício do instituidor.
Por outro lado, dado o longo tempo transcorrido desde a concessão do benefício
originário sem que ocorresse qualquer insurgência da autarquia-ré, deve-se presumir a boa-fé do instituidor e da autora, razão pela qual não pode o INSS revisar o
benefício pelo simples fato de alterar a interpretação conferida a dispositivo legal
que trata das regras de reajustamento do benefício, conforme referido na contestação. Afinal, inexiste nos autos elemento de prova que evidencie que a autora ou
o instituidor obraram de má-fé.
De qualquer sorte, a revisão administrativa levada a efeito pelo INSS não poderia ser chancelada pelo Judiciário. Ainda que a Administração tenha não só a
faculdade, mas também o dever de rever os atos ilegais, penso que há um limite
temporal para o exercício desse poder-dever, sobretudo em razão do princípio da
segurança jurídica, o qual, segundo posicionamento do STF seguido pelo TRF4
(EIAC 1999.04.01.105383-1, 3ª Seção, DJU de 15.06.2006), impõe ao julgador
privilegiar aquele corolário, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, em
detrimento do princípio da legalidade.
Ora, na hipótese vertente, verifica-se que a revisão foi realizada mais de 36 anos
após a concessão do benefício originário, fato que, somado à idade da autora e à sua

236

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

condição de saúde, acaba por tornar a revisão tardia um gravame desmedido à confiança nas instituições e à já mencionada necessária estabilidade nas situações jurídicas.
Aliás, Helly Lopes Meirelles, ao lecionar sobre o princípio da segurança jurídica,
assim determina:
‘(...) é considerado como uma das vigas mestras da ordem jurídica, sendo, segundo
J.J. Gomes Canotilho, um dos subprincípios básicos do próprio conceito de Estado
de Direito. Para Almiro do Couto e Silva, um dos temas mais fascinantes do Direito
Público neste século é o crescimento da importância do princípio da segurança jurídica,
entendido como princípio da boa-fé dos administrados ou da proteção da confiança. A
ele está visceralmente ligada a exigência de maior estabilidade das situações jurídicas,
mesmo daquelas que na origem apresentam vícios de ilegalidade. A segurança jurídica
é geralmente caracterizada como uma das vigas mestras do Estado de Direito. É ela, ao
lado da legalidade, um dos subprincípios integradores do próprio conceito de Estado
de Direito. A Lei 9.784, de 29.01.99, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal, determina a obediência ao princípio da segurança
jurídica.’ (Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 96)
Noutras palavras, limita-se a atuação do administrador a um marco temporal, após
o que restará consolidada a situação fática e o próprio direito do administrado, mesmo
que a origem do ato esteja viciada. Isso em razão dos princípios da segurança e da
estabilidade jurídica, que devem sempre pautar a conduta da administração, como já
se posicionou, aliás, o Supremo Tribunal Federal, mutatis mutandis:
‘1. Mandado de segurança. 2. Acórdão do Tribunal de Contas da União. Prestação
de contas da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero. Emprego
público. Regularização de admissões. 3. Contratações realizadas em conformidade
com a legislação vigente à época. Admissões realizadas por processo seletivo sem
concurso público, validadas por decisão administrativa e acórdão anterior do TCU.
4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da liminar no mandado de
segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da segurança jurídica.
Presença de um componente de ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas
de direito público. 7. Concurso de circunstâncias específicas e excepcionais que
revelam a boa-fé dos impetrantes; a realização de processo seletivo rigoroso; a
observância do regulamento da Infraero vigente à época da realização do processo
seletivo; a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência,
nos termos do art. 37 da Constituição, de concurso público no âmbito das empresas
públicas e sociedades de economia mista. 8. Circunstâncias que, aliadas ao longo
período de tempo transcorrido, afastam a alegada nulidade das contratações dos
impetrantes. 9. Mandado de segurança deferido.’ (MS 22357/DF, Plenário, Rel.
Min. Gilmar Mendes, DJ 05.11.2004).
Por tudo isso, não pode subsistir a revisão administrativa que culminou com a
redução da renda mensal da pensão da autora, já que realizada mais de 36 anos após
o deferimento do benefício, sob o argumento de errônea interpretação conferida a
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dispositivo legal que trata das regras de reajustamento do benefício. Por certo, essa
não é a conduta que se espera da Administração Pública, que deve pautar-se, entre
outros ditames, pelo princípio constitucional da eficiência.
Assim, como o INSS não demonstrou que o instituidor ou a autora tenham agido
de má-fé, e tendo em conta que a revisão se baseou unicamente na justificativa de que
a renda mensal atual está com valor superior ao devido, por alteração de interpretação
de texto de lei, o ato de revisão é flagrantemente ilegal e abusivo.
Consequentemente, merece acolhida o pedido de manutenção da renda mensal
integral do benefício, nos mesmos valores pagos antes da revisão administrativa realizada pelo INSS em julho de 2008, bem como de pagamento das diferenças devidas
desde a redução do benefício.
(...)
Ante o exposto,
b) reconheço o direito da autora de não ter reduzido o valor da pensão por morte
de ex-combatente nº 23/132.220.104-5, em virtude da revisão administrativa realizada
pelo INSS (...).”

Consoante se observa, o conjunto probatório indica que a requerente se encontrava sob a guarda de fato e de direito do falecido avô,
bem como revela que a pensão, nos moldes em que se encontra, foi
estabelecida por decisão judicial, razão pela qual a ilegalidade no
procedimento de cancelamento do benefício efetuada pela autoridade
coatora deve ser reconhecida.
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2006.71.00.006800-2/RS
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti
Apelante: Tania Maria Bruck Cohen
Advogados: Drs. Iotar Nunes Teixeira e Outro
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogado: Procuradoria Regional da PFE – INSS
238

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

EMENTA
Pensão por morte. Qualidade de segurado. Contribuinte empresário.
É indevida a pensão por morte quando não mantida a qualidade de
segurado à data do óbito pelo contribuinte empresário, por haver deixado
voluntariamente de recolher as contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e
notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 05 de outubro de 2010.
Des. Federal Rômulo Pizzolatti, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: Trata-se de apelação
de Tania Maria Bruck Cohen contra sentença que julgou improcedente
ação de concessão de pensão por morte de Luiz Alberto Rabeno Cohen,
condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade
por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
Nas razões de apelação (fls. 83-85), a autora sustenta que o falecido
exerceu a atividade de empresário até o óbito, mantendo a qualidade de
segurado da Previdência Social. Requer a concessão da pensão no valor
mínimo, com a retenção das diferenças referentes às contribuições não
vertidas pelo falecido.
Sem contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Rômulo Pizzolatti: A qualidade de dependente da
autora, como esposa do falecido Luiz Alberto Rabeno Cohen, é incontroversa, pois provada com certidão de casamento (fl. 57).
Cabe examinar, pois, a qualidade de segurado de Luiz Alberto Rabeno
Cohen, por ocasião de seu óbito, ocorrido em 1º.08.1995 (fl. 20).
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Extrai-se do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) que
o falecido se inscreveu como empresário em 1º.03.1976 (acesso em
20.08.2010), vertendo sua última contribuição previdenciária em 02/1990
(fls. 31 e 37), ou seja, mais de cinco anos antes do óbito.
Em caso assim, e revendo posicionamento anterior, entendo que, por
haver há muito voluntariamente deixado de recolher as contribuições
por sua própria iniciativa, não mantinha o falecido a qualidade de segurado da Previdência Social, o que prejudica o direito dos dependentes à
pensão por morte.
Com efeito, o contribuinte empresário (Lei nº 8.212, de 1991, art.
12, II, redação original), embora segurado obrigatório da Previdência
Social, era responsável pelo recolhimento de suas contribuições, por sua
própria iniciativa (Lei nº 8.212, de 1991, art. 30, II), sob pena de perda
da qualidade de segurado (Lei nº 8.213, de 1991, art. 15, § 4º).
A entender-se diferentemente, o contribuinte empresário ou seus dependentes aguardariam ocorresse a contingência previdenciária (doença,
invalidez, morte, velhice, reclusão etc.) para somente então recolher as
contribuições, ainda que com os acréscimos da mora, o que anularia
completamente o risco inerente ao seguro social. Bem por isso, o Fórum
Regional de Direito Previdenciário da 2ª Região (II Foreprev), realizado
em 3 e 4 de dezembro de 2009, aprovou o seguinte enunciado, nº 27:
“Apesar de o contribuinte individual ser segurado obrigatório, é vedado o recolhimento de contribuições pretéritas após a ocorrência do sinistro, tendo em vista a
necessidade de preservar o princípio contributivo e de não excluir o risco que é inerente
à caracterização do seguro e à preservação do equilíbrio atuarial.” (in Habeas data –
publicação do TRF da 2ª Região, a. XIII, n. 74, mar./abr. 2010, p. 7)

Como corretamente lembrou o juiz, hoje ministro do STJ, Ari Pargendler, ao tempo em que integrou o TRF da 4ª Região, é preciso distinguir
entre o segurado empregado e o autônomo ou equiparado (caso do contribuinte empresário). À diferença do primeiro, que não tem responsabilidade pelo recolhimento de suas contribuições, pois essa obrigação
cabe ao empregador, o segundo tem a obrigação de se inscrever como
contribuinte e de manter em dia suas contribuições. “Seria inusitado”,
diz Pargendler, “que o sistema tivesse valorizado da mesma forma o
autônomo pontual e o negligente. De fato, ele não o fez” (voto na AC nº
89.04.18164-0/RS, acórdão publicado no DJU de 17.04.1991).
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Por outro lado, não se desconhece que a legislação previdenciária
permite, por ocasião do deferimento de pensão por morte de contribuinte
individual (como é o caso do empresário), o recolhimento de contribuições em atraso, mas exige para tanto que se comprove a manutenção da
qualidade de segurado no regime geral de previdência social na data do
óbito (Instrução Normativa nº 20, de 10.10.2007, da Presidência do INSS,
art. 282, caput), o que aqui não ocorre, pois o marido da autora à época do
falecimento já não mantinha a qualidade de segurado da Previdência Social.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 2007.70.00.003967-3/PR
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Celso Kipper
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogado: Procuradoria Regional da PFE-INSS
Embargado: Sergio Schreiber
Advogados: Drs. Sidnei Machado e outros
EMENTA
Previdenciário. Embargos infringentes. Tempo de serviço especial.
Reconhecimento. Técnico esp. em topografia. Exposição à eletricidade
(tensão superior a 250 volts). Decreto nº 2.172, de 1997. Exclusão. Lista
de agentes nocivos exemplificativa. Súmula 198 do TFR.
1. Até 05.03.1997 a exposição a tensões elétricas superiores a 250
volts era considerada nociva à saúde, com previsão expressa no Quadro
Anexo ao Decreto nº 53.831, de 1964. A partir de 06.03.1997, passou
a viger o Decreto nº 2.172, o qual revogou os regulamentos anteriores
e trouxe, no seu Anexo IV, novo rol de agentes nocivos, do qual foi
excluída a eletricidade.
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2. Embora a eletricidade tenha sido excluída da lista de agentes nocivos do Decreto nº 2.172/97, esta é meramente exemplificativa, e não
taxativa. Precedentes do STJ.
3. Para se ter por comprovada a exposição a agente nocivo que não
conste do regulamento, é imprescindível a existência de perícia judicial
ou laudo técnico que demonstre o exercício de atividade com exposição
ao referido agente, nos termos preconizados pela Súmula 198 do extinto
Tribunal Federal de Recursos, a qual, embora tenha sido editada quando
vigia legislação previdenciária atualmente revogada, continua válida.
4. Não obstante regulem relações trabalhistas, as disposições trazidas
pela Lei nº 7.369/85, regulamentada pelo Decreto nº 93.412/86, as quais
disciplinaram a incidência de adicional de periculosidade para os profissionais que atuam em áreas de risco decorrente da eletricidade, devem
ser aplicadas de forma integrada com a súmula 198 do TFR, de forma a
subsidiar o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço posterior
a 05.03.1997. Precedentes da Terceira Seção desta Corte.
5. Em se tratando de periculosidade decorrente do contato com tensões elevadas, não é exigível a permanência da exposição do segurado
ao agente eletricidade durante todos os momentos da jornada laboral,
haja vista que sempre está presente o risco potencial ínsito à atividade.
Precedentes da Terceira Seção desta Corte.
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 maioria, negar provimento aos embargos infringentes, nos termos do
relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.
Porto Alegre, 04 de novembro de 2010.
Des. Federal Celso Kipper, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Celso Kipper: Trata-se de embargos infringentes interpostos contra acórdão da Quinta Turma desta Corte que, por
maioria, reconheceu a especialidade do tempo de serviço prestado pelo
embargado, nas atividades de “topógrafo, técnico de topografia sênior
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e técnico esp. topografia”, sujeito à tensão superior a 250 volts, junto à
empresa Copel Transmissão S/A, no período de 06.03.1997 a 11.10.2006.
Pretende o INSS a prevalência do voto minoritário, da lavra do e. Des.
Federal Rômulo Pizzolatti, que não reconheceu a especialidade do referido
período, ao fundamento de que o agente nocivo periculosidade [no caso,
eletricidade] não está previsto nos decretos vigentes à época da prestação
do serviço. Afirma que a Lei nº 8.213/91, repetindo o texto constitucional,
considera especiais apenas as atividades exercidas em condições que efetivamente prejudiquem a saúde ou a integridade física. Finalmente, refere
a inaplicabilidade, à espécie, da Súmula nº 198 do extinto TFR, cujo teor
dizia respeito à legislação vigente à época de sua expedição.
Com contrarrazões e recebidos os embargos, vieram conclusos para
julgamento.
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Celso Kipper: O voto minoritário, da lavra
do e. Des. Federal Rômulo Pizzolatti, no ponto em que interessa à solução
dos presentes embargos infringentes, está assim redigido:
“(...)
No caso concreto, o labor especial controverso está assim detalhado:
Período:

01.11.1984 a 11.10.2006.

Empresa:

Copel Transmissão S/A.

Funções/Atividades:

topógrafo/técnico topografia sênior/técnico esp.
topografia, sujeito a tensão superior a 250 V.

Enquadramento legal:

Código 1.1.8 do Quadro Anexo ao Decreto 53.831/64 e
Lei nº 7.369, de 1985 (regulamentada pelo Decreto
nº 93.412, de 1986).

Provas:

Laudo pericial (fl. 15); perfil profissiográfico
previdenciário (fls. 13-4).

Conclusão:

Restou devidamente comprovado nos autos o exercício
de atividade especial pela parte autora, no período de
01.11.1984 a 05.03.1997, em função da sujeição ao
agente físico (eletricidade), de forma habitual e permanente.
Cabe, ainda, observar que não é possível reconhecer-se
a especialidade após o período de 06.03.1997, por
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exposição a eletricidade acima de 250V, tendo em vista
que o Decreto nº 2.172, de 05.03.97, não mais previu
a perigosidade como condição especial de prestação
do labor. Sinale-se, por fim, que é inaplicável, à espécie,
o verbete da Súmula 198, do extinto TFR (‘Atendidos
os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial,
se perícia judicial constata que a atividade exercida
pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa,
mesmo não inscrita em regulamento’), editada
em 20.11.1985 (DJ 02.12.85), porquanto dizia
respeito à legislação vigente àquela época
(Decreto nº 77.077, de 1976 – CLPS, art. 38),
já revogada.
Reconhecida a especialidade dos interregnos, o segurado faz jus à conversão do
respectivo tempo de serviço em comum com o acréscimo de 40% – 25 anos da aposentadoria especial para 35 da comum – o que resulta num adicional de 04 anos, 11
meses e 08 dias de serviço. (...)”

Já o voto majoritário, da lavra do e. Juiz Federal Eduardo Tonetto
Picarelli, é do seguinte teor:
“(...)
Peço vênia para divergir em parte do eminente Relator, especificamente quanto à
desconsideração, como especial, do intervalo de 05.03.1997 a 11.10.2006.
Especificamente quanto ao agente nocivo eletricidade, a despeito de seu enquadramento não estar mais previsto no interregno posterior a 05.03.1997, em razão de
não haver mais previsão legal no Decreto 2.172/97, ainda assim, é possível o reconhecimento de tal especialidade. Isso porque, de acordo com a Súmula 198 do TFR,
quando a atividade exercida for insalubre, perigosa ou penosa, porém não constar em
regulamento, a sua constatação far-se-á por meio de perícia judicial.
Cabe ainda destacar, quanto à periculosidade do labor, que o tempo de exposição
ao risco eletricidade não é necessariamente um fator condicionante para que ocorra
um acidente ou choque elétrico. Assim, por mais que a exposição do segurado ao
agente nocivo eletricidade acima de 250 volts (alta tensão) não perdure por todas as
horas trabalhadas, trata-se de risco potencial, cuja sujeição não depende da exposição
habitual e permanente.
Quanto ao tema em debate, assim se posiciona esta Corte:
‘PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE SERVIÇO. PROPORCIONAL. ATIVIDADE ESPECIAL. LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL. ELETRICIDADE . RISCO POTENCIAL. EPI. COMPROVAÇÃO.
CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM. POSSIBILIDADE ATÉ
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28.05.98. LEI 9.711/98. REQUISITOS LEGAIS. CARÊNCIA E TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO ATÉ 28.05.98. LEI 9.711/98. REQUISITOS LEGAIS.
CARÊNCIA E TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO ATÉ 16.12.98. DIREITO ADQUIRIDO. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 20/98. RESTRIÇÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO
A DEZEMBRO/98. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
HONORÁRIOS PERICIAIS.
1 a 2. Omissis.
3. O agente nocivo eletricidade (acima de 250 volts) tem enquadramento no Decreto
nº 53.831/64 até 05.03.97. Após, é necessária a verificação da periculosidade no caso
concreto, por meio de perícia judicial, a teor da Súmula 198 do extinto TFR.
4. Em se tratando de periculosidade por sujeição a altas tensões elétricas, não é
necessário o requisito permanência, já que o tempo de exposição não é um fator condicionante para que ocorra um acidente ou choque elétrico, tendo em vista a presença
constante do risco potencial, não restando desnaturada a especialidade da atividade
pelos intervalos sem perigo direto.
5 a 11. Omissis.’ (AC 2003.70.00.011786-1/PR, Rel. Des. Federal Otávio Roberto
Pamplona, 5ª Turma, DJU 06.07.2005)
Adotado este entendimento, tenho como especial também o intervalo de 05.03.1997
a 11.10.2006, em que o autor trabalhou junto à Copel Transmissão S.A., como topógrafo/técnico topografia sênior/esp. topografia, sujeito a tensões superiores a 250 V,
consoante se verifica no PPP (fls. 13-14) e laudo pericial (fl. 15). (...)”

O dissenso, portanto, estabeleceu-se quanto à possibilidade do reconhecimento da especialidade do labor prestado pelo ora embargado
junto à Copel Transmissão S/A, sujeito a tensão superior a 250 volts, no
período de 06.03.1997 a 11.10.2006.
Os presentes embargos infringentes devem ser improvidos, pelas
razões que passo a expor.
Até 05.03.1997 a exposição a tensões elétricas superiores a 250 volts era
considerada nociva à saúde, com previsão expressa no Quadro Anexo ao
Decreto nº 53.831, de 1964. A partir de 06.03.1997, passou a viger o Decreto nº 2.172, o qual revogou os regulamentos anteriores e trouxe, no seu
Anexo IV, novo rol de agentes nocivos, do qual foi excluída a eletricidade.
Considerando que norma restritiva de direitos não pode ser aplicada
retroativamente, a discussão versa sobre a possibilidade de, a partir da
vigência do referido Decreto, ser considerado como especial o tempo
de serviço em que o segurado esteve exposto a tensões elétricas, ante a
ausência de previsão legal.
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Não se desconhece a existência de decisões monocráticas do Superior
Tribunal de Justiça retirando a especialidade do tempo de serviço posterior a 05.03.1997 por ausência de enquadramento legal. Não obstante,
desde longa data o entendimento de ambas as turmas previdenciárias que
compõem o STJ é no sentido de que a lista de atividades profissionais
e agentes nocivos constantes dos regulamentos é meramente exemplificativa, e não exaustiva:
“Servidor público estadual. Exercício de atividade insalubre no regime celetista.
Comprovação. Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79. Rol exemplificativo. Direito à
contagem do tempo de serviço especial para fins de aposentadoria. Certidão do INSS.
Desnecessidade. Precedentes. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag nº 923013/
SC, Sexta Turma, Rel. Ministro Nilson Naves, DJe de 03.05.2010)
“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE EXERCIDA EM
CONDIÇÕES ESPECIAIS ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 9.032/95. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE, PRESUMIDA PELA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM.
POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO EM
VIGOR À ÉPOCA DO TRABALHO ESPECIAL REALIZADO. NÃO INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI PREVIDENCIÁRIA.
ROL EXEMPLIFICATIVO DAS ATIVIDADES ESPECIAIS. TRABALHO EXERCIDO COMO PEDREIRO. AGENTE AGRESSIVO PRESENTE. PERÍCIA FAVORÁVEL AO SEGURADO. NÃO VIOLAÇÃO À SUMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.
1. O STJ adota a tese de que o direito ao cômputo diferenciado do tempo de serviço
prestado em condições especiais, por força das normas vigentes à época da referida
atividade, incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado. Assim, é lícita a sua conversão em tempo de serviço comum, não podendo ela sofrer qualquer restrição imposta
pela legislação posterior, em respeito ao princípio do direito adquirido.
2. Até 05.03.1997, data da publicação do Decreto 2.172, que regulamentou a Lei nº
9.032/95 e a MP 1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97), a comprovação do tempo de
serviço laborado em condições especiais, em virtude da exposição de agentes nocivos
à saúde e à integridade física dos segurados, dava-se pelo simples enquadramento da
atividade exercida no rol dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79 e, posteriormente, do
Decreto 611/92. A partir da referida data, passou a ser necessária a demonstração,
mediante laudo técnico, da efetiva exposição do trabalhador a tais agentes nocivos,
isso até 28.05.1998, quando restou vedada a conversão do tempo de serviço especial
em comum pela Lei 9.711/98.
3. A jurisprudência se pacificou no sentido de que as atividades insalubres previstas em lei são meramente exemplificativas, o que permite afirmar que, na análise
das atividades especiais, deverá prevalecer o intuito protetivo ao trabalhador. Sendo
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assim, não parece razoável afirmar que o agente insalubre da atividade do pedreiro seria
apenas uma característica do seu local de trabalho, já que ele está em constante contato
com o cimento, em diversas etapas de uma obra, às vezes direta, outras indiretamente,
não se podendo afirmar, com total segurança, que em algum momento ele deixará de
interferir na saúde do trabalhador.
4. Não constitui ofensa ao enunciado sumular de nº 7 desta Corte a valoração da
documentação apresentada que comprova a efetiva exposição do trabalhador a agentes
prejudiciais à saúde.
5. Recurso especial ao qual se dá provimento.” (REsp nº 354737/RS, Sexta Turma,
Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 09.12.2008) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE PERIGOSA. PROVA. VALORAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 7/STJ.
1. O rol de atividades nocivas descritas no Decreto nº 83.080/1979 é meramente
exemplificativo.
2. Não constitui ofensa ao enunciado sumular de nº 7 desta Corte a valoração da
documentação apresentada que comprova a efetiva exposição do trabalhador a agentes
prejudiciais à saúde.
3. A alegação de que a prova não se refere a todo o período reivindicado pelo autor
mostra-se de todo impertinente para apreciação nesta oportunidade, porque em sede
de regimental não cabe o exame de questão nova.
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp nº 600046/RJ, Sexta Turma,
Rel. Ministro Paulo Gallotti, DJe de 02.06.2008) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO.
AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. ATIVIDADE NÃO ENQUADRADA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INCABIMENTO.
1. No regime anterior à Lei nº 8.213/91, para a comprovação do tempo de serviço
especial que prejudique a saúde ou a integridade física, era suficiente que a atividade
exercida pelo segurado estivesse enquadrada em qualquer das atividades arroladas nos
Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o rol de
atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas é exemplificativo, pelo
que, a ausência do enquadramento da atividade desempenhada não inviabiliza a sua
consideração para fins de concessão de aposentadoria.
3. É que o fato das atividades enquadradas serem consideradas especiais por presunção legal, não impede, por óbvio, que outras atividades, não enquadradas, sejam
reconhecidas como insalubres, perigosas ou penosas por meio de comprovação pericial.
4. ‘Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia
judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa, mesmo não inscrita em Regulamento’ (Súmula do extinto TFR, Enunciado nº 198).
5. Incabível o reconhecimento do exercício de atividade não enquadrada como espeR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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cial, se o trabalhador não comprova que efetivamente a exerceu sob condições especiais.
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp nº 842325/RJ, Sexta Turma,
Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJ de 05.02.2007) (grifei)
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO
DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS SOB
A ÉGIDE DO REGIME CELETISTA. POSSIBILIDADE. LEI 9.032/95. IRRETROATIVIDADE. ENQUADRAMENTO. ROL EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO AJUIZADA APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.180-35/01.
JUROS MORATÓRIOS. 6% AO ANO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade,
contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há falar em afronta ao art.
535, II, do CPC, quando o Tribunal de origem houver se pronunciado de forma clara
e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes
para embasar a decisão.
2. O tempo de serviço é disciplinado pela lei vigente à época em que efetivamente
prestado, motivo pelo qual lei nova que venha a estabelecer restrição ao cômputo do
tempo de serviço não pode ser aplicada retroativamente. Precedente do STJ.
3. O rol de atividades consideradas insalubres, perigosas ou penosas é exemplificativo, pelo que a ausência do enquadramento da atividade desempenhada
não inviabiliza a sua consideração para fins de concessão de aposentadoria.
Precedente do STJ.
4. No pagamento de parcelas atrasadas, de caráter alimentar, desde que ajuizada a
demanda após a edição da MP 2.180-35/01, que introduziu o art. 1º-F à Lei 9.494/97,
incidem juros moratórios de 6% ao ano.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp nº 947849/RS, Quinta
Turma, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe de 28.10.2008) (grifei)
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE NO MOMENTO DA
PRESTAÇÃO. DECRETOS 53.831/64 E 83.080/79. ROL EXEMPLIFICATIVO.
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE.
DESNECESSIDADE.
1. A recorrente não logrou comprovar o dissídio jurisprudencial nos moldes exigidos
pelos arts. 541, parágrafo único do CPC e 255 do RISTJ, uma vez que não realizou
o necessário cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, a fim de demonstrar a similitude fática e jurídica entre eles.
2. Em observância ao princípio do tempus regit actum, deve ser aplicada a legislação
vigente no momento da prestação do serviço em condições especiais.
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3. O rol de categorias profissionais danosas previsto nos Decretos 53.831/64 e
83.080/79 é meramente exemplificativo, podendo ser também considerada especial
a atividade comprovadamente exposta a agentes nocivos, mesmo que não conste no
regulamento. Precedentes do STJ.
4. A exigência de exposição de forma habitual e permanente sob condições especiais
somente foi trazida pela Lei 9.032/95, não sendo aplicável à hipótese dos autos, que
é anterior à sua publicação.
5. No caso, incide a redação original do art. 57 da Lei 8.213/91, que impõe para
o reconhecimento do direito à majoração na contagem do tempo de serviço que a
nocividade do trabalho seja permanente, o que ocorre na presente hipótese, uma vez
que restou devidamente comprovado que o recorrente estava em contato direto com
agentes nocivos no desempenho de suas atividades mensais de vistoria em coletas e
acondicionamentos de efluente.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1ª instância, para que analise os demais requisitos
para a concessão do benefício pleiteado e prossiga no julgamento do feito, consoante
orientação ora estabelecida.” (REsp nº 977400/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJ de 05.11.2007) (grifei)
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONVERSÃO. EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES ESPECIAIS PREJUDICAIS À SAÚDE OU À
INTEGRIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O reconhecimento do tempo de serviço especial apenas em face do enquadramento
na categoria profissional do trabalhador foi possível até a publicação da Lei nº 9.032/95.
2. Todavia, o rol de atividades arroladas nos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79
é exemplificativo, não existindo impedimento em considerar que outras atividades
sejam tidas como insalubres, perigosas ou penosas, desde que estejam devidamente
comprovadas. Precedentes.
3. No caso em apreço, conforme assegurado pelas instâncias ordinárias, o segurado
não comprovou que efetivamente exerceu a atividade de bancário sob condições especiais.
4. Inexistindo qualquer fundamento relevante que justifique a interposição de agravo
regimental ou que venha a infirmar as razões consideradas no julgado agravado, deve
ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp nº 794092/MG, Quinta Turma,
Rel. Ministra Laurita Vaz, DJ de 28.05.2007) (grifei)
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PERÍCIA.
A atividade insalubre, assim reconhecida em perícia, ainda que não elencada na
legislação previdenciária, durante o período previsto em lei, confere direito à aposentadoria especial.” (REsp nº 369.627/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Félix Fischer,
DJ de 05.08.2002)
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“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ELETRICISTA. TEMPO DE SERVIÇO INSALUBRE. AUSÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO
EM REGULAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Não impede o reconhecimento de atividade insalubre, para fins de contagem de
tempo de serviço especial, a ausência de classificação em regulamento, se constatada
por perícia judicial.
Recurso conhecido, mas desprovido.” (REsp nº 266.656, Quinta Turma, Rel. Ministro Gilson Dipp, DJ de 18.03.2002) (grifei)

Esse é o entendimento que vem sendo mantido nas decisões monocráticas proferidas pelos Ministros que compõem a Terceira Seção daquela
Corte Superior como fundamento para o reconhecimento, como especial,
do tempo de serviço posterior à vigência do Decreto nº 2.172/1997, haja
vista que, embora a eletricidade tenha sido excluída do rol de agentes
nocivos, este é meramente exemplificativo, e não taxativo: REsp nº
1109871, Rel. Ministro Og Fernandes, pertencente à Sexta Turma, DJe de
29.09.2010; REsp nº 1105560, Rel. Ministro Og Fernandes, pertencente
à Sexta Turma, DJe de 29.09.2010; REsp nº 758866, Rel. Ministro (convocado) Celso Limongi, pertencente à Sexta Turma, DJe de 21.05.2009;
REsp nº 504569, Rel. Ministro Paulo Medina, pertencente à Sexta Turma,
DJ de 26.06.2003; REsp nº 1126722, Rel. Ministro (convocado) Haroldo Rodrigues, pertencente à Sexta Turma, DJe de 30.09.2009; REsp nº
1108335, Rel. Ministro Jorge Mussi, pertencente à Quinta Turma, DJe
de 12.05.2009; AgRg no REsp nº 1055462, Rel. Ministro Jorge Mussi,
pertencente à Quinta Turma, DJe de 16.09.2008; REsp nº 116.2088, Rel.
Ministro Félix Fischer, pertencente à Quinta Turma, DJe de 14.04.2010;
e REsp nº 1104385, Rel. Ministro Félix Fischer, pertencente à Quinta
Turma, DJe de 30.03.2010.
Da decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator Jorge Mussi
no REsp. 1108335, transcrevo o seguinte trecho:
“A partir da edição do Decreto nº 2.172, em 5 de março de 1997, passou-se a exigir a
prova da exposição aos agentes nocivos à saúde e à integridade física por meio de formulários emitidos pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho.
O aludido decreto revogou expressamente os Decretos nos 357/1991 e 611/1992,
que utilizavam a classificação de atividades insalubres e de agentes agressivos à saúde
constantes dos anexos dos Decretos nos 53.831/1964 e 83.080/1979. E, a partir de então,
instituiu nova lista de agentes nocivos (Anexo IV), na qual não constava a eletricidade.
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Contudo – esse é o ponto crucial da controvérsia – a classificação de agentes
nocivos de regulamento da Previdência é meramente exemplificativa.
(...)
Portanto, se houver demonstração de efetiva exposição a elemento de risco, mediante laudo técnico ou perícia judicial, deve ser computado como especial o exercício
da atividade na forma da legislação em vigor ao tempo do trabalho desempenhado.
Essa já era a orientação preconizada pelo enunciado de nº 198 do extinto Tribunal
Federal de Recursos, verbis:
‘Atendidos os demais requisitos, é devida a aposentadoria especial, se perícia judicial constata que a atividade exercida pelo segurado é perigosa, insalubre ou penosa,
mesmo não inscrita em Regulamento.’
No caso concreto, evidencia-se que o requisito da prova da exposição aos agentes
nocivos foi atendido, porquanto o Tribunal de origem consignou que o tempo de serviço
exercido na Empresa Telri posterior a 05.03.1997, no qual esteve exposto à eletricidade,
foi comprovado por meio de ‘Formulários DSS-8030 (fl. 21) e laudo pericial judicial
(fls. 136-149)’ (fl. 23 verso). (grifei)

Resta claro, portanto, que, para se ter por comprovada a exposição a
agente nocivo que não conste do regulamento, é imprescindível a existência de perícia judicial ou laudo técnico que demonstre o exercício de
atividade com exposição ao referido agente, nos termos preconizados
pela Súmula 198 do extinto Tribunal Federal de Recursos, a qual, embora
tenha sido editada quando vigia legislação previdenciária atualmente
revogada, continua válida.
Outro não é o entendimento que vem sendo mantido pela Terceira
Seção desta Corte:
“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES. EXPOSIÇÃO À ELETRICIDADE (TENSÃO SUPERIOR A
250 VOLTS). RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A Terceira Seção desta Corte vem mantendo o entendimento de que é cabível o reconhecimento da especialidade do labor do segurado que foi exposto, de
forma habitual e permanente, a tensões elétricas superiores a 250 Volts: (a) para o
período anterior a 05.03.1997, o enquadramento se dá no código 1.1.8 do Quadro
Anexo do Decreto nº 53.831/64 e na Lei nº 7.369, de 20.09.1985, regulamentada
pelo Decreto nº 93.412, de 14.10.1986, até 05.03.1997; (b) no interregno posterior
a 05.03.1997, a despeito da ausência de previsão legal no Decreto 2.172/97, ainda
assim é possível o reconhecimento de tal especialidade, porquanto ainda em vigor a
Lei nº 7.369, de 20.09.1985, regulamentada pelo Decreto nº 93.412, de 14.10.1986,
e, de acordo com a Súmula 198 do TFR, quando a atividade exercida for insalubre,
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perigosa ou penosa, porém não constar em regulamento, a sua constatação far-se-á
por meio de perícia judicial.
2. Em se tratando de periculosidade decorrente do contato com tensões elevadas,
não é exigível a permanência da exposição do segurado ao agente eletricidade durante
todos os momentos da jornada laboral, haja vista que sempre presente o risco potencial ínsito à atividade.” (EIAC nº 2002.71.08.013483-0/RS, Terceira Seção, Rel. Des.
Federal Celso Kipper, D.E. de 18.03.2010)
“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. ATIVIDADE ESPECIAL.
CONVERSÃO. LEI Nº 9.711/98. DECRETO Nº 3.048/99. ELETRICIDADE. MAJORAÇÃO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO.
1. A Lei nº 9.711, de 20.11.1998, e o Regulamento Geral da Previdência Social
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06.05.1999, 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.
2. Até 28.04.1995 é admissível o reconhecimento da especial idade 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 pericial.
3. Quanto ao agente nocivo eletricidade, a despeito de seu enquadramento não
estar mais previsto no interregno posterior a 05.03.1997, em razão de não haver mais
previsão legal no Decreto 2.172/97, ainda assim é possível o reconhecimento de tal
especialidade. Isto porque, de acordo com a Súmula 198 do TFR, quando a atividade
exercida for insalubre, perigosa ou penosa, porém não constar em regulamento, a sua
constatação far-se-á por meio de perícia judicial. Dessa forma, tendo o perito judicial
concluído que a parte-autora laborava em contato com eletricidade média superior a
250 volts, exercendo atividade perigosa, é de ser reconhecida a especialidade do labor.
4. Cabe ainda destacar, quanto à periculosidade do labor, que o tempo de exposição
ao risco eletricidade não é necessariamente um fator condicionante para que ocorra um
acidente ou choque elétrico. Assim, por mais que a exposição do segurado ao agente
nocivo eletricidade acima de 250 volts (alta tensão) não perdure por todas as horas
trabalhadas, trata-se de risco potencial, cuja sujeição não depende da exposição habitual
e permanente.” (EIAC nº 2006.70.01.000618-0/PR, Terceira Seção, Rel. Des. Federal
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. de 17.09.2009)

Cabe ressalvar, ainda, que em 20.09.1985 foi editada a Lei nº 7.369,
regulamentada pelo Decreto nº 93.412, de 14.10.1986, normas essas
que disciplinaram a incidência de adicional de periculosidade para os
profissionais que atuam em áreas de risco decorrente da eletricidade, as
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quais continuam em vigor. Embora não sejam normas previdenciárias,
devem estas ser aplicadas, consoante o arrazoado que extraio do último
julgado da Terceira Seção acima transcrito, da lavra do e. Des. Federal
Ricardo Teixeira do Valle Pereira:
“(...) Quanto à atividade de eletricitário, esta constava como perigosa no Código
1.1.8 do Quadro Anexo do Decreto nº 53.831, de 25.03.1964, envolvendo as operações
em locais com eletricidade em condições de perigo de vida; trabalhos permanentes
em instalações ou equipamentos elétricos com risco de acidentes, pelos eletricistas,
cabistas, montadores, dentre outros, cuja jornada normal ou especial fixada em lei
para os serviços expostos a tensão superior a 250 volts, caracterizando dessa forma
a especialidade do trabalho. Já os Decretos nº 83.080, de 24.01.1979, e nº 2.172, de
05.03.1997, não trouxeram tal descrição.
Após a promulgação do Decreto nº 53.831, de 1964, entretanto, foram editadas
normas disciplinadoras da questão da periculosidade para os empregados do setor de
energia elétrica, cabendo distinguir a Lei nº 7.369, de 20.09.1985, regulamentada pelo
Decreto nº 99.212, de 26.12.1985, o qual foi revogado de forma expressa pelo Decreto
nº 93.412, de 14.10.1986, estando em pleno vigor aquela e este último. Por seu turno, o
artigo 2º do Decreto nº 93.412, de 14.10.1986, preconiza o direito à percepção do Adicional de Periculosidade independentemente do cargo e categoria ocupados ou do ramo
da empresa, condicionando a sua incidência à permanência habitual em área de risco.
Em decorrência, mesmo que para outro efeito jurídico (pagamento do respectivo
adicional), devem ser observados os critérios técnicos insertos por essas normas, as
quais conferem caráter especial de perigo à atividade dos trabalhadores do setor de
energia elétrica e possibilitam a aposentadoria aos 25 anos de trabalho, porquanto
tais pressupostos permitem a configuração de tais funções como perigosas, ainda que
a atividade exercida não conste de forma expressa nos Decretos nº 53.831, de 1964,
nº 83.080, de 1979 e nº 2.172, de 1997, até mesmo porque a periculosidade não se
encontra presente apenas nas empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica,
mas também naqueles estabelecimentos onde o risco de exposição aos efeitos da eletricidade está presente. Diga-se, a propósito, que o próprio Decreto nº 93.412, de 1986,
descreve como suscetível de gerar direito à percepção do Adicional de Periculosidade
a manutenção de fontes de alimentação de sistemas de comunicação.
Ressalte-se, por oportuno, que ao tempo da edição do Decreto nº 2.172, de 1997,
publicado em 06.03.1997, já havia a legislação acima mencionada a normatizar a
matéria, plenamente em vigor, motivo pelo qual não seria de boa técnica legislativa
que o legislador novamente inserisse a questão da eletricidade como agente nocivo
em outro ou nesse texto legal ou em seu texto. Além do mais, importa destacar que a
lista de atividades mencionadas no Decreto nº 53.831, de 1964, não é taxativa, como
se pode verificar do emprego da expressão ‘eletricistas, cabistas, montadores e outros’.
Assim sendo, no tema, devem ser aplicados de forma integrada o disposto no Decreto nº 53.831, de 1964 (Código 1.1.8), e na Lei nº 7.369, de 1985 (regulamentada
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pelo Decreto nº 93.412, de 1986), até 05.03.1997, e essa norma e o seu regulamento
para o tempo laborado com comprovada sujeição à eletricidade posterior a 06.03.1997.
Ademais, após tal data, é necessária a verificação da periculosidade no caso concreto,
por meio de perícia judicial, a teor da Súmula 198 do extinto TFR. (...)”

Assim, desde que haja comprovação, mediante prova técnica, do
exercício de atividade sujeita ao agente nocivo eletricidade superior a
250 volts no período posterior a 05.03.1997, deve o tempo de serviço
respectivo ser reconhecido como especial.
A propósito do tema, refiro recente manifestação desta Terceira Seção, por ocasião do julgamento, em 07.10.2010, dos EIAC nos
2007.70.00.022167-0 e 2006.71.00.042222-3, de minha relatoria.
No caso concreto, como se pode ver do quadro constante do voto vencido, bem como do Perfil Profissiográfico Previdenciário das fls. 13-4 e
do laudo pericial da fl. 15, a parte embargada, no período de 06.03.1997
a 11.10.2006, exerceu as atividades de técnico esp. em topografia e técnico de agrimensura especializado, sujeito a tensões elétricas superiores
a 250V. Além disso, o laudo pericial da fl. 15 apresenta conclusão no
sentido de que a atividade desempenhada pelo embargado era exercida
em condições de periculosidade.
Finalmente, registro que, em se tratando de periculosidade decorrente do
contato com altas tensões, não é exigível a permanência da exposição do
segurado ao agente eletricidade durante toda a jornada laboral, haja vista
que sempre presente o risco potencial ínsito à atividade, o qual é passível de
concretização em mera fração de segundo. Em casos similares, a Terceira
Seção desta Corte já se pronunciou, consoante acórdãos abaixo transcritos:
“EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO
ESPECIAL. AGENTES INSALUBRES. HABITUALIDADE E PERMANÊNCIA.
LEI 9.032/95. ELETRICIDADE. RUÍDO. PROVA PERICIAL. PERÍCIA OFICIAL.
PROVA EMPRESTADA. TUTELA ESPECÍFICA.
1. Considerando-se a legislação vigente à época em que o serviço foi prestado, não
se pode exigir a comprovação à exposição a agente insalubre de forma permanente,
não ocasional nem intermitente, uma vez que tal exigência somente foi introduzida
pela Lei nº 9.032/95.
2. Em se tratando de periculosidade decorrente do contato com altas tensões não é
exigível a permanência da exposição do segurado ao agente eletricidade durante toda
a jornada laboral, haja vista que sempre presente o risco potencial ínsito à atividade, o
qual é passível de concretização em mera fração de segundo.
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3. No cotejo dos pareceres técnicos, deve prevalecer o laudo oficial, eis que a
perícia trazida aos autos pelo INSS se trata de prova técnica ‘emprestada’ de outro
processo, considerado análogo ao caso em tela, em detrimento da perícia realizada
nos próprios autos.
4. Não se trata de retirar a validade da prova emprestada, que, eventualmente, pode
e deve ser utilizada, mas somente de relativizá-la em prestígio da prova produzida
especificamente em relação ao caso concreto submetido a juízo.
5. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de decisão de eficácia mandamental que
deverá ser efetivada mediante as atividades de cumprimento da sentença stricto sensu
previstas no art. 461 do CPC, sem a necessidade de um processo executivo autônomo
(sine intervallo).” (EINF nº 1999.70.00.033879-3, Rel. Des. Federal João Batista Pinto
Silveira, D.E. de 19.08.2009)
“EMBARGOS INFRINGENTES. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVA DA
ESPECIALIDADE. FORMULÁRIO DSS-8030 E LAUDO PERICIAL DO JUÍZO.
ELETRICIDADE. RISCO DE ACIDENTE. EMBARGOS INFRINGENTES IMPROVIDOS.
1. Havendo laudo técnico pericial que atesta suficientemente a exposição do autor a
risco habitual de acidentes em rede de energia elétrica, além do formulário DSS-8030,
deve ser reformado o acórdão que não reconheceu o período laborado como sendo de
atividade especial.
2. Em se tratando de eletricidade (atividade periculosa), é ínsito o risco potencial
de acidente, não se exigindo a exposição permanente. Precedentes deste Tribunal.
3. Embargos infringentes providos.” (EINF nº 2003.71.04.002539-6, Rel. Des.
Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, D.E. de 08.01.2010)

Deve prevalecer, pois, o entendimento firmado pela douta maioria.
Ante o exposto, voto por negar provimento aos embargos infringentes.
VOTO DIVERGENTE
O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, estabelecida a partir do exame de
acórdãos do nosso tribunal, tem aceito o reconhecimento da especialidade
pelo agente nocivo eletricidade somente até 05.03.1997, por força do
Decreto nº 53.831, de 1964, entendendo que não mais se cogita desse
agente nocivo, a partir daí, uma vez que não incluído nos anexos do Decreto nº 2.172, de 1997. Confiram-se, entre outros, os seguintes julgados:
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL PARA COMUM. EXPOSIÇÃO
AO AGENTE ELETRICIDADE. DECRETO 2.172/97. AGRAVO IMPROVIDO.
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1. O segurado que presta serviço em condições especiais faz jus ao cômputo do
tempo nos moldes previstos à época em que realizada a atividade. Isso se verifica à
medida que se trabalha.
2. O agente agressivo eletricidade (acima de 250 volts) teve enquadramento no
Decreto 53.831/64 até 05.03.97, data da edição do Decreto 2.172, que não mais o
relacionou entre os agentes nocivos.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 992855/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 06.11.2008, DJe 24.11.2008; grifou-se)
“RECURSO ESPECIAL Nº 926.323 – RS (2007/0033201-7)
RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
PROCURADOR: CLÓVIS JUAREZ KEMMERICH E OUTRO(S)
RECORRIDO: JAIR JORGE TAVARES
ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS SANTANA DE PINHO E OUTRO(S)
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
com fundamento no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, contra v. acórdão prolatado pelo e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa restou assim definida:
‘PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES NOCIVOS. COMPROVAÇÃO. ALUNO-APRENDIZ.
AVERBAÇÃO.
1. O tempo de estudante laborado na condição de aluno-aprendiz em Escola Técnica
Federal, visando à concessão de benefícios previdenciários, pode ser computado para
fins de averbação de tempo de serviço, desde que haja retribuição pecuniária à conta
do orçamento da União, ainda que indireta, revelando-se, dessa forma, despicienda a
efetiva demonstração de vínculo empregatício. Precedentes do STJ.
2. Uma vez exercida atividade enquadrável como especial, sob a égide da legislação
que a ampara, o segurado adquire o direito ao reconhecimento como tal e ao acréscimo
decorrente da sua conversão em comum.’ (fl. 162)
Nas razões de recurso, o INSS alega violação ao disposto nos arts. 57 e 58, ambos
da Lei nº 8.213/91, e no Anexo IV do Decreto nº 2.172/97. Sustenta que, nos termos
do decreto supracitado, o trabalho exercido a partir de 06.03.1997 com exposição à
eletricidade não é mais fator de contagem especial para fins de aposentadoria. Com as
contrarrazões, admitido o recurso, subiram os autos a este e. Tribunal. Manifestação da
d. Subprocuradoria-Geral da República pelo provimento do recurso. Decido.
(...)
Todavia, com a edição da Lei nº 9.032/95, a comprovação da atividade especial
passou a ser efetuada por meio dos formulários SB-40 e DSS-8030 até o advento do
Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, que, em seu art. 261, revogou expressamente o Decreto
83.080/79, instituindo nova lista de agentes patogênicos no Anexo IV e consignando a
elaboração de laudo técnico para atestar a insalubridade do labor.

256

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

In casu, o autor pretende obter aposentadoria por tempo de contribuição, com a
conversão de tempo especial em comum do período de 01.10.1979 a 24.09.2001, quando
exerceu o cargo de técnico em telecomunicações na Brasil Telecom S/A, exposto de
forma habitual e permanente à eletricidade, com tensões elétricas acima de 250 volts,
conforme laudos técnicos das fls. 52-63 dos autos em apenso.
Pois bem, com respaldo nessas considerações e procedendo à revaloração dos
documentos em referência, verifico que o autor faz jus ao reconhecimento do tempo de
serviço laborado em condições especiais e sua respectiva conversão em tempo comum,
somente do período de 01.10.79 a 05.03.1997.
De fato, a eletricidade não está elencada como agente nocivo na relação constante
no Anexo IV do Decreto nº 2.172/97. Sendo assim, o período de 06.03.97 (data de
vigência do diploma legal em apreço) a 24.09.01 não pode ser considerado especial
para fins de conversão em tempo comum por falta de previsão legal da insalubridade
do trabalho exercido pelo autor como técnico em telecomunicações. Tal período deve
ser contado, portanto, como tempo de serviço em atividade comum.
Dessa forma, com fulcro no art. 557, § 1º-A, do CPC, alterado pela Lei nº 9.756/98,
dou provimento ao recurso.
P. e I.
Brasília (DF), 29 de abril de 2008.
MINISTRO FELIX FISCHER
Relator” (REsp nº 926.323-RS, rel. Min. Felix Fischer, D.J. de 09.05.2008; grifou-se)
“RECURSO ESPECIAL Nº 919.546 – RS (2007/0015046-5)
RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER
RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
PROCURADOR: CLÓVIS JUAREZ KEMMERICH E OUTRO(S)
RECORRIDO: DELVAIR RAMIRES GONÇALVES
ADVOGADO: SANDRA ERNESTINA RUBENICH
DECISÃO
Cuida-se de recurso especial interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS, com fundamento no art. 105, III, alínea a, da Constituição Federal, contra v.
acórdão prolatado pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa
restou assim definida:
‘PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE ESPECIAL.
CONVERSÃO. LEI Nº 9.711/98. DECRETO Nº 3.048/99.
1. A sentença ultra petita deve ser adequada de ofício aos limites da pretensão
deduzida na inicial.
2. A Lei nº 9.711, de 20.11.1998, e o Regulamento Geral da Previdência Social
aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 06.05.1999, 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.
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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. Tendo o impetrante logrado comprovar que, no exercício das atividades junto à
empresa AES Sul – Distribuidora Gaúcha de Energia S/A, no período de 29.04.1995 a
28.05.1998, ficava exposto ao agente físico eletricidade com tensão superior a 250 volts,
de modo habitual e permanente, é de ser reconhecido o referido lapso temporal como
especial, com a devida conversão de tempo de serviço especial para comum.’ (fl. 169)
Nas razões de recurso, o INSS alega violação ao disposto nos arts.57 e 58, ambos
da Lei nº 8.213/91, e no Anexo IV do Decreto 2.172/97. Sustenta que, nos termos do
Decreto supracitado, o trabalho exercido com exposição à eletricidade não mais seria
considerado insalubre, devendo ser contado como tempo de serviço comum.
Sem as contrarrazões, admitido o recurso, subiram os autos. Com manifestação da douta
Subprocuradoria-Geral da República, que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso.
Decido.
(...)
Pois bem, com respaldo nessas considerações e procedendo à revaloração dos
documentos em referência, verifico que o autor faz jus ao reconhecimento do tempo de
serviço laborado em condições especiais e sua respectiva conversão em tempo comum,
somente no período de 29.04.1995 a 05.03.1997.
De fato, a eletricidade não está enquadrada como agente nocivo na relação
constante no Anexo IV do Decreto nº 2.172/97. Sendo assim, o período de 06.03.1997
(data de vigência do diploma legal em apreço) a 28.05.1998 não pode ser considerado especial para fins de conversão em tempo comum por falta de previsão legal da
insalubridade do trabalho exercido pelo autor como eletricista. Tal período deve ser
contado, portanto, como tempo de serviço em atividade comum.
Dessa forma, com fulcro no art. 557, § 1º-A, do CPC, alterado pela Lei nº 9.756/98,
dou provimento ao recurso.
P. e I.
Brasília (DF), 26 de junho de 2007.
MINISTRO FELIX FISCHER
Relator” (REsp nº 919.546-RS, rel. Min. Felix Fischer, DJ de 07.08.2007; grifou-se)

Em face da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema objeto da divergência, entendo que devemos atualizar a
orientação até hoje prevalecente neste tribunal.
Ante o exposto, voto por dar provimento aos embargos infringentes.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2008.04.00.013200-6/RS
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogado: Procuradoria Regional da PFE-INSS
Agravada: Diva Pires Duarte
Advogado: Dr. João Carlos Nervo
EMENTA
Previdenciário. Aposentadoria. Aplicação da legislação referente aos ex-combatentes. Irrepetibilidade dos valores recebidos por força de decisão judicial.
Havendo trânsito em julgado da sentença proferida em embargos
à execução, no sentido de que a aplicação da regra prevista na Lei nº
4.297/63, no caso em comen to, não autoriza a inclusão de qualquer
parcela que contemple no seu bojo alguma espécie de progressão na
inatividade, ou vantagem que por sua natureza seja exclusiva dos trabalhadores em atividade, não há como prosseguir com a execução de valores
encontrados a partir da incidência do adicional de tempo de serviço e
outras parcelas tidas como indevidas.
Afasta-se a necessidade de devolução de valores pretéritos, ficando
determinada a correção dos valores do benefício a partir da revisão.
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 do INSS (AI nº
2008.04.00.013200-6) e negar provimento ao recurso da exequente (AI
nº 2008.04.00.003086-6), nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 24 de novembro de 2010.
Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Tendo
em vista a interposição de Agravos de Instrumento por ambas as partes,
os recursos serão julgados conjuntamente.
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AI nº 2008.04.00.013200-6
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo INSS
em face da decisão que, em sede de liquidação de sentença, determinou
a redução do valor da pensão devida à viúva do instituidor do benefício
para R$ 6.961,43, em maio de 2007, e, acolhendo os cálculos elaborados
pela perita, reconheceu como devida, a título de atrasados, a quantia de
R$ 917.439,10, “a ser retificado apenas nas competências de junho de
1971 a novembro de 1971, alterando o valor da gratificação de cargo
do paradigma (Alfredo Jarbas Fleming) de 1.818,00 para 1.181,00, bem
como devendo ser complementado com as competências de junho de
2007 até janeiro de 2008”.
Argumenta o INSS, em síntese, que os cálculos elaborados pela perita,
impugnados oportunamente, não seguem os critérios estabelecidos em
sede de embargos à execução, oportunidade em que o julgador determinou
que o reajuste do benefício devido ao segurado deveria ser atualizado, a
contar de outubro de 1964, de acordo com os reajustes concedidos para
os comandantes de aeronave comercial que exerciam a mesma função,
sem a inclusão de qualquer parcela que contemple no seu bojo alguma
espécie de progressão na inatividade ou vantagem que por sua natureza
seja exclusiva dos trabalhadores em atividade. Postula, assim, a reforma
da decisão, excluindo-se do reajuste concedido ao benefício os seguintes
índices: 8,63% em junho/68; 38,58% em março/75; 5,02% em junho/79;
3,70% em agosto/75; e 42,21% em junho/71. De resto, afirma ser indevida inclusão do adicional por tempo de serviço, devendo ainda serem
excluídos os valores considerados a título de compensação orgânica e
adicional de função.
Na decisão das fls. 497-498, restou deferido o pedido de atribuição
de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se a decisão atacada neste
incidente.
A parte agravada, neste recurso, não se manifestou (fl. 498v).
AI nº 2008.04.00.003086-6
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Diva Pires Duarte
em face da decisão que, em sede de liquidação de sentença, determinou
a redução do valor da pensão devida à agravante para R$ 6.961,43, em
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maio de 2007, e, acolhendo os cálculos elaborados pela perita, reconheceu como devida, a título de atrasados, a quantia de R$ 917.439,10, “a
ser retificado apenas nas competências de junho de 1971 a novembro de
1971, alterando o valor da gratificação de cargo do paradigma (Alfredo
Jarbas Fleming) de 1.818,00 para 1.181,00, bem como devendo ser complementado com as competências de junho de 2007 até janeiro de 2008”.
Recorre a agravante, viúva do instituidor da pensão, aduzindo que
“o valor a ser pago à autora deve corresponder e restar vinculado aos ganhos dos
demais aposentados do próprio INSS, ex-combatentes, em particular aos ganhos do
paradigma Comandante Fleming, como aponta o próprio despacho atacado, devendo-se, posteriormente, prosseguir na liquidação da sentença no Juízo que preside a ação,
cumprindo a este determinar que o valor do benefício mantenha definitiva correlação
com o paradigma Comandante Fleming, a fim de definir-se o valor do benefício da autora
nos termos do raciocínio desenvolvido pelo próprio prolator do despacho agravado,
mesmo porque, por demais afinado com a sentença liquidanda.”

A decisão das fls. 467-468 também suspendeu os efeitos da decisão
recorrida.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS (fl. 519).
É o relatório de ambos os recursos.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Em que
pese estar-se em sede de agravo de instrumento no qual são discutidos
os critérios de cálculo oriundos de embargos à execução, o presente
processo apresenta complexidade e ancianidade que recomendam uma
maior digressão histórica.
O autor da pensão, Comandante Átila Simões Duarte, exerceu a função de piloto de linhas aéreas perante a Varig nos períodos de 02.06.47
a 30.11.48, 01.09.52 a 13.03.54 e 22.06.54 a 06.10.64. Exonerado nesta
última data, requereu a sua aposentadoria, na qualidade de aeronauta, a
qual lhe foi concedida administrativamente em dezembro de 1964.
Decorridos 25 anos, em junho de 1990, ajuizou ação previdenciária
visando à revisão de seu benefício de aposentadoria, nos termos da Lei
nº 4.297/63, que dispunha sobre a aposentadoria para os ex-combatentes.
Em janeiro de 1992, a ação foi julgada procedente
“para o efeito de determinar ao INSS que aplique à aposentadoria do Autor os benefícios da Lei nº 4.297/63, desde 06.10.64, bem como que os reajustamentos posteriores
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mantenham-se iguais ao salário integral, na base dos salários atuais e futuros de
idêntico cargo da atividade que o suplicante exercia quando da outorga do benefício
(Comandante de Aeronave Comercial da Varig S.A.), ajustando-se, dessa forma, o
valor presente de sua aposentadoria e pagando-se-lhe as diferenças das parcelas
atrasadas (...).”

Em sede de apelação, interposta pelo INSS, a sentença foi confirmada
por maioria.
Em julho de 1993, faleceu o autor, tendo sido deferida a habilitação
de sua viúva e do espólio.
Aqui, ocorreu o primeiro equívoco no trâmite processual. Ao invés
de a liquidação de sentença apurar as diferenças de benefício compreendidas da data da aposentadoria até o evento morte, passou-se a apurar
o valor do benefício a título de pensão por morte, sem qualquer solução
de continuidade. Em outras palavras, está-se ainda agora apurando
benefício de aposentadoria de aeronauta ex-combatente, como se vivo
estivesse, a título de pensão por morte em favor de viúva dependente.
Ou seja, o pedido de pensão por morte não foi deferido judicialmente
e nem foi pleiteada administrativamente a reversão do benefício para
pensão segundo a legislação vigente à época.
Decorridos já dezessete anos desde o falecimento do autor da pensão, seria de todo desarrazoado voltar-se no tempo para desfazer a
irregularidade.
Mesmo porque, em casos análogos, assim já se pronunciou o Eg. STJ:
“Administrativo. Ex-combatente. Pensão. Reversão automática do benefício à viúva.
Possibilidade. Termo inicial para concessão do benefício. Pleito judicial. Requerimento
administrativo. Desnecessidade.
I – Comprovada a qualidade de dependente da viúva nos autos, em respeito à
economia processual, é desnecessário o requerimento administrativo para que se
proceda à reversão da pensão.
II – O termo inicial para a concessão do benefício de pensão por morte de ex-combatente é a do requerimento administrativo ou, na sua falta, a do pleito judicial
ou da habilitação nos autos do processo.
Agravo regimental desprovido.” (REsp 994.701/SC, 5ª T., Rel. Min. Felix Fischer,
DJ de 14.04.2008)
“Administrativo e processual civil. Embargos de declaração. Benefício previdenciário. Pensão especial. Ex-combatente. Morte do autor no curso do processo. Execução.
Habilitação da viúva no processo de execução. Reversão do benefício. Possibilidade.
Economia processual. Precedentes.
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1. Comprovado ser a Agravante viúva e dependente do de cujus instituidor da
pensão, torna-se desarrazoado seja formulado requerimento administrativo para que
se proceda à reversão requerida.
2. Não se pode condicionar a busca da prestação jurisdicional à prévia negativa da
postulação administrativa, nas hipóteses de ação que vise à percepção de benefícios
previdenciários, sendo certo que, não havendo requerimento administrativo, a fixação
do termo inicial do pagamento do benefício dar-se-á na data do ajuizamento da ação.
3. Embargos de declaração acolhidos.” (EDcl nos EDcl no REsp 905.429/SC, 5ª
T., Rel. Min. Laurita Vaz, j. 05.02.2009)

Continuo. Visando a proceder à liquidação do feito, oficiou-se à ex-empregadora para que fornecesse elementos hábeis à implementação
do comando sentencial. Esta, por sua vez, remeteu à evolução salarial do
Comandante Alfredo Flemming, a partir de outubro de 1964, a título de
“paradigma” ao falecido instituidor da pensão (fl. 26-31). Posteriormente,
informou qual seria a evolução salarial do autor da pensão, de setembro/93 a dezembro/94, com base em tal paradigma, sendo a remuneração
composta por cinco verbas salariais distintas: ordenado, comp. orgânica,
adicional de tempo, horas normais e horas especiais (fls. 36-39).
A partir dos elementos fornecidos pela Varig, a Contadoria do Foro
elaborou conta de liquidação, na qual foram apuradas diferenças, até
maio de 1996, no valor de R$ 2.310.581,84 (fl. 51), que, corrigidos para
janeiro de 1997, acusaram R$ 2.790.731,72 (fl. 61).
Embargada a execução pelo ora Agravante, a sentença de parcial
procedência assim se pronunciou:
“Apreciando a pretensão da parte-autora, a sentença da lavra da eminente Juíza
Tânia Escobar assim dispôs na fl. 223 dos autos principais (grifei):
‘Ante o exposto, em face da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE
a presente ação para o efeito de determinar ao INSS que aplique à aposentadoria do
autor os benefícios da Lei nº 4.297/63, desde 06 de outubro de 1964, bem como que os
reajustamentos posteriores mantenham-se iguais ao salário integral, na base dos salários
atuais e futuros de idêntico cargo da atividade que o suplicante exercia quando na outorga
do benefício (Comandante de Aeronave Comercial da Varig S.A.), ajustando-se dessa
forma, o valor presente de sua aposentadoria e pagando-lhe as diferenças das parcelas
atrasadas, atualizadas na forma da súmula 71 do então TRF, até o ajuizamento da ação,
e após, de conformidade com a Lei nº 6.899/81, até 15.01.89, e após, de acordo com
a legislação vigente, com juros legais a partir da citação.’
Por sua vez, no que interessa para a solução do caso trazido à baila, o diploma legal
referido dispunha (sem grifos no original):
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‘Art. 1º Será concedida, após 25 anos de serviço, a aposentadoria sob a forma de
renda mensal vitalícia, igual à medida do salário integral realmente percebido, durante
os 12 meses anteriores à respectiva concessão, ao segurado ex-combatente, de qualquer Instituto de Aposentadoria e Pensões ou Caixa de Aposentadoria e Pensões, com
qualquer idade, que tenha servido como convocado ou não, no teatro de operações da
Itália – no período de 1944-45 – ou que tenha integrado a Força Aérea Brasileira ou
a Marinha de Guerra ou a Marinha Mercante e tendo nestas últimas participado de
comboios ou patrulhamento.
§ 1º Os segurados, ex-combatentes, que desejarem beneficiar-se dessa aposentadoria, deverão requerê-la, para contribuírem até o limite do salário que perceberem e
que venham a perceber. Essa aposentadoria só poderá ser concedida após decorridos
36 meses de contribuições sobre o salário integral.
§ 2º Será computado, como tempo de serviço integral, para efeito de aposentadoria,
o período em que o segurado esteve convocado para o serviço militar durante o conflito
mundial de 1939-1945.
Art. 2º O ex-combatente, aposentado de Instituto de Aposentadoria e Pensões ou
Caixa de Aposentadoria e Pensões, terá seus proventos reajustados ao salário integral,
na base dos salários atuais e futuros, de idêntico cargo, classe, função ou categoria da
atividade a que pertencia ou na impossibilidade dessa atualização, na base dos aumentos
que seu salário integral teria, se permanecesse em atividade, em consequência de todos
os dissídios coletivos ou acordos entre empregados e empregadores posteriores à sua
aposentadoria. Tal reajuste também se dará todas as vezes que ocorrerem aumentos
salariais, consequentes a dissídios coletivos ou a acordos entre empregados e empregadores, que poderiam beneficiar o segurado se em atividade.’
Assim, torna-se necessário averiguar se a conta apresentada pelo demandante atende
aos termos da condenação, o que passo a fazer:
a. Do paradigma
Buscando obter o direito assegurado pela sentença, a parte-autora solicitou
que fosse oficiado ao ex-empregador, a Varig S.A., para que indicasse um de
seus comandantes de aeronave que exercesse a mesma função e que estivesse em
atividade, tendo sido atendido. Como resposta, foi recebido o ofício nº 256/93,
informando que o paradigma seria o Comandante Alfredo Jarbas Flemming,
acompanhado da relação de seus salários, dos meses de outubro de 1964 a agosto
de 1963 [1993] (fls. 256 a 260).
Cabe ressaltar que desde outubro de 1964 o autor já tinha obtido o deferimento
do benefício de aposentadoria de aeronauta, razão pela qual os valores resultantes da
condenação deveriam ser descontados daqueles que haviam sido pagos a título do
benefício previdenciário deferido administrativamente.
Tendo o INSS apresentado relação dos valores pagos ao ex-segurado desde a jubilação, e atendendo ao postulado no item III da petição das fls. 361 a 368, o Juiz que
titulava esta Vara determinou a remessa dos autos à contadoria para que esta procedesse
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à apuração das diferenças entre aquilo que o autor entendia devido e os valores pagos,
monetariamente atualizados.
Promovida a execução pela parte-autora, foram interpostos os presentes embargos. Com o intuito de verificar a pertinência do paradigma indicado, solicitou-se à Varig que apresentasse discriminadamente a composição do último salário
do ex-segurado e de seu paradigma. Em resposta, a empresa oficiada prestou as
informações da fl. 582 que dão conta que o paradigma percebia um salário de Cr$
938.750,00, em parcela única, ao passo que, no mesmo mês de outubro de 1964,
o salário fixo do Sr. Átila era de 586.720,00, que, somado à parcela de Solo Nova
York de 48.640,00, perfazia o total de Cr$ 635.360,00. A dúvida sobre a habitualidade desta parcela é espancada pela análise do documento da fl. 194 dos autos
principais, do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários e Empregados
Públicos, no qual a média dos rendimentos do segurado ficou estipulada, nos meses
de março a novembro de 1964, em Cr$ 635.350,00. Por conseguinte, tal parcela
deve ser considerada como habitual e, portanto, integrante dos seus rendimentos.
Porém, comparando-se a remuneração do paradigma com a do autor, verifica-se que
aquele percebia Cr$ 303.390,00 a mais, ou seja, tinha um salário 47,75% superior
ao do sr. Átila quando ambos estavam na atividade.
Ora, a sentença não assegurou, e nem poderia, o direito de equiparação do Sr.
Átila com o suposto paradigma, uma vez que este não foi o pedido deduzido e nem
esta seria a Justiça competente para apreciar tal questão, a qual poderia ser própria de
uma reclamatória trabalhista. Como constou do dispositivo sentencial acima transcrito,
ficou garantida apenas a aplicação da Lei nº 4.297/63 ao benefício do segurado. Dessa
forma, ficou garantido ao demandante o direito de perceber benefício previdenciário
correspondente à mesma remuneração que estaria auferindo se em atividade estivesse,
sendo que quando estava no exercício de suas atividades profissionais, os seus rendimentos eram 47,75% inferiores aos que o Comandante Flemming recebia.
Na verdade o equívoco do autor foi ter empregado os valores informados como
remuneração para o suposto paradigma como valores devidos para a apuração das diferenças, quando o correto seria aplicar à última remuneração percebida na atividade os
índices de reajustamento que o comandante utilizado como modelo percebeu ao longo
do período considerado. Aliás, este era o conteúdo da decisão transitada em julgado e
é esta a regra contemplada pelo art. 2º da Lei nº 4.297/63.
Nesse sentido cabe citar as seguintes decisões dos Tribunais Regionais Federais (grifei):
‘PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR DA LIGHT. EX-COMBATENTE. PENSÃO.
REAJUSTE.
– O EX-COMBATENTE, AO SE APOSENTAR COMO SERVIDOR DA LIGHT,
DEVE TER OS SEUS PROVENTOS REAJUSTADOS NA MESMA BASE DAS
REVISÕES SALARIAIS CONCEDIDAS PELA EMPRESA AOS OCUPANTES
DO CARGO POR ELE EXERCIDO, QUANDO EM ATIVIDADE, NA FORMA
DO ART. 2 DA LEI Nº 4297/63, RESPEITADA, QUANTO AO VALOR INICIAL, A
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PROPORÇÃO ESTABELECIDA EM LEI E A EXCLUSÃO DE REAJUSTES NÃO
DECORRENTES DE DISSÍDIOS OU ACORDOS COLETIVOS.
– FALECIDO O APOSENTADO, A PENSÃO POR ELE DEIXADA DEVE SER
PERIODICAMENTE REAJUSTADA, COM OBSERVÂNCIA DOS MESMOS
CRITÉRIOS.
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.’ (AC nº 94.0203866/RJ. Relator Juiz
Clélio Erthal, 1ª Turma, TRF 2ªR, DJ de 05.09.95)
‘PREVIDENCIÁRIO. EX-COMBATENTES. PROVENTOS INTEGRAIS. NOS
TERMOS DA LEI 4297/63, O SEGURADO NESSA CONDIÇÃO TEM DIREITO À
PRESTAÇÃO DE VALOR IDÊNTICO AO DA ATIVIDADE, SE NELA ESTIVESSE,
EXCLUÍDOS OS AUMENTOS ESPONTÂNEOS OU PESSOAIS.’ (AC nº 94.04156283/SC, Relator Juiz Volkmer de Castilho, 3ª Turma, TRF 4ªR, DJ 10.11.93, p. 47837)
Por tais motivos, os embargos são procedentes quanto a este pedido.
b. Inclusão de adicional de tempo de serviço e horas especiais a contar de 1993
Insurge-se o embargante contra a inclusão de parcelas decorrentes de trabalho e efetiva
realização de horas especiais, bem assim a inclusão de adicionais de tempo de serviço.
Razão assiste ao embargante.
Não é possível extrair do conceito estrito de reajustamento o elastério que lhe foi
conferido pela parte-autora. Com efeito, a preocupação do legislador foi a de assegurar
ao ex-combatente aposentado apenas a manutenção do mesmo patamar remuneratório
que lhe era propiciado na atividade, mediante o reajustamento do seu benefício. Em
nenhum momento a lei autoriza a progressão na inatividade.
Assim, o preceito legal prescreve a revisão dos proventos do ex-combatente, na
mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração daqueles
que exercem a mesma função que o segurado exercia na atividade. Poder-se-ia dizer
que com a jubilação, a exemplo do que ocorre com os funcionários públicos, há uma
consolidação da situação dentro da carreira. Em decorrência, os estímulos concedidos aos trabalhadores em atividade devem ser interpretados dentro de um mínimo
de razoabilidade. Como corolário, não se admite a promoção na inatividade e nem a
incorporação de quaisquer vantagens ou o pagamento de verbas que só poderiam ser
obtidas se o segurado estivesse no efetivo desempenho de atividades profissionais, tais
como o pagamento de adicional de férias.
Sinale-se, o fato de que as parcelas anteriores foram estipuladas em valores
fixos, nos quais não havia discriminação da sua composição, considerando-se a
remuneração do paradigma que era, como visto no item anterior, 47,75% superior
a do segurado. Contudo, a partir das novas informações, para as competências
posteriores a setembro de 1993, a parte-autora apresentou o salário que seria devido ao falecido segurado, passando a fracioná-lo em diversas parcelas onde se
contemplava horas de voo e adicionais por tempo de serviço. Tais fatos denotam
inequívoca contradição, pois não houve uniformidade nos critérios considerados
para a apresentação dos valores devidos.
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Prestigiando o entendimento de inadmitir promoções na inatividade e a interpretação restritiva de tais dispositivos, o Supremo Tribunal Federal já assentou (grifei):
‘APOSENTADOS – IGUALAÇÃO REMUNERATÓRIA AO PESSOAL DA ATIVA. A norma insculpida no § 4º do artigo 40 da Constituição Federal encerra homenagem
à isonomia. Descabe acioná-la a fim de viabilizar promoção na inatividade. O critério
de evolução na carreira, com mudança da referência, previsto na Lei Complementar
nº 444/85, alterada pela Lei Complementar nº 645/89, pressupõe estar o servidor em
atividade. Não se há de potencializar o dispositivo de extensão aos inativos (artigo 5º da
Lei nº 645/89, do Estado de São Paulo) a ponto de chegar ao paradoxo de agasalhar-se
a hipótese de promoção na inatividade. O preceito alcança os casos em que viável a
isonomia.’ (Recurso Extraordinário nº 206851-9/SP, Relator Ministro Marco Aurélio,
2ª Turma, unânime, DJ 20.03.98)
c. Dos critérios a serem observados para a confecção da nova conta
Como ficou demonstrado, a conta apresentada pela parte-autora padece de vícios
desde a sua origem. Assim, deverá ser oficiada a empresa Varig, para que apresente os
índices de reajustamento concedidos para os Comandantes de Aeronave Comercial que
exerciam a mesma função do falecido Sr. Átila, desde outubro de 1964 até o presente
momento. Em tais índices não poderá ser incluída qualquer parcela que contemple no
seu bojo alguma espécie de progressão na inatividade ou vantagem que por sua natureza
seja exclusiva dos trabalhadores em atividade.
Após o recebimento dessas informações, esses índices deverão ser aplicados ao
último salário percebido pelo ex-segurado, correspondente a Cr$ 635.360,00, de acordo
com a competência respectiva. Das importâncias obtidas mediante esse procedimento,
deverão ser abatidas as parcelas pagas relativas a aposentadoria de aeronauta, discriminadas nas fls. 344 a 367 dos autos principais.
Na confecção da conta, deverão estar perfeitamente discriminados: a) os valores
devidos em cada competência, obtidos mediante a especificação do índice de cada reajustamento aplicado, segundo os critérios aqui reconhecidos; b) os valores recebidos
em cada competência, inclusive os que foram pagos após a implantação da pensão
determinada por este juízo; c) as diferenças encontradas, as quais devem ser reajustadas em conformidade com atualização na forma da súmula 71 do então TRF, até o
ajuizamento da ação, e após, de acordo com os índices de correção monetária aplicados
por este Juízo e os expurgos reconhecidos pelas súmulas 32 e 37 do Tribunal Regional
Federal da 4ª Região; d) os juros incidirão a partir da citação.
Com base nesses critérios, creio que a conta será fiel ao direito reconhecido judicialmente.
d. Do valor da pensão implantada e sua revisão
Como demonstrei anteriormente, o cálculo com base no qual promovida a execução
foi efetuado com base em premissas equivocadas. Estes fatos refletiram-se, como não
poderia deixar de ser, no valor da pensão que a viúva do Sr. Átila recebe atualmente.
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Em virtude da informação prestada pela Varig, constante da fl. 298 dos autos principais, na qual o salário devido foi apresentado como R$ 9.459,99, determinou-se ao
executado que promovesse a sua implantação, o que foi efetivado como comprovou
o documento da fl. 225.
Dessa forma, após a confecção do cálculo conforme o determinado no item anterior,
a pensão deverá ser revista adequando-se ao novo valor apurado, uma vez que seu
montante atual está fixado, no mínimo, em 47,75% superior ao valor que seria devido.
Note-se que no julgamento proferido por esta Corte Regional em sede de apelação,
fls. 153-162, essa sentença foi mantida in totum pela Egrégia 4ª Turma desta Corte
Regional, fazendo-se constar daquele decisum a necessidade de afastar dos cálculos
de liquidação os reajustes oriundos de parcelas outras, como o adicional por tempo de
serviço e horas especiais de vôo. Daquele julgamento, cuja ementa dispõe que ‘aos
aposentados especiais, nos termos da Lei nº 4297/63, são garantidos todos os reajustes
concedidos aos empregados na atividade. Devem ser excluídas as parcelas concedidas
a título de vantagens pessoais e as que, pela sua natureza, são devidas unicamente a
quem está na atividade’, ainda consta a seguinte observação, verbis:
‘O que o ex-combatente pretende, com os cálculos apresentados, é uma equiparação
total ao comandante de aeronave atualmente em atividade na Varig. Todavia, não foi
este o comando da sentença executada. A sentença concedeu a aposentadoria especial,
nos termos da Lei nº 4297/63, com o que deveriam ser atualizados os valores sempre
que fosse concedido um aumento de caráter geral aos empregados, e não a equiparação
salarial a um determinado empregado.’ (fl. 160, in fine)”

Por fim, determinou a sentença de embargos que, após a confecção
do novo cálculo, a pensão, então fixada em R$ 9.459,99, fosse revista,
já que estava, no mínimo, com valor 47,75% superior ao devido (fl. 93).
Requeridos novos elementos à Varig, esta informou que a remuneração
do autor da pensão, quando de sua exoneração, era composta de duas
parcelas salariais apenas, salário fixo e solo Nova York, perfazendo um
total de Cr$ 635.360,00 (fl. 98).
Ambas as partes apelaram da sentença de embargos, sendo que o Eg.
Regional rechaçou a ambos os recursos (fls. 147).
Para a liquidação do feito, foi requerida perícia contábil, pela Agravada, o que foi deferido pelo juízo.
Em agosto de 2006, em decisão incidental, e antes do encerramento
da perícia, o MM. Juízo determinou que a pensão, então fixada em R$
15.615,82 fosse reduzida para o montante de R$ 9.032,61, com base em
novos índices de evolução salarial trazidos aos autos (fl. 295).
O laudo pericial apresentou quatro hipóteses de cálculo:
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a) evolução pelos índices apresentados pela Varig e após pelos índices
do RGPS, resultando numa pensão de R$ 1.346,49 e numa dívida da
pensionista para com o INSS no valor de R$ 2.343.784,48;
b) evolução pelas planilhas apresentadas pelo autor e após pelos índices do RGPS, resultando numa pensão de R$ 1.885,07 e numa dívida
da pensionista para com o INSS no valor de R$ 1.859,994,12;
c) evolução conforme critérios apresentados pelo Magistrado, resultando numa pensão de R$ 6.961,43 e num crédito de R$ 917.439,10 em
favor da pensionista;
d) evolução considerando exclusivamente o acréscimo do salário
básico de Alfredo Flemming, resultando numa pensão de R$ 2.578,31 e
numa dívida da pensionista para com o INSS de R$ 1.698.371,22.
Decidiu então o MM. Juízo acolher o cálculo constante da terceira
hipótese, com pequena retificação:
“A partir das simulações de cálculo apresentadas pela perita designada no feito, pode-se ver que a única hipótese que possibilita uma solução razoável ao litígio, conferindo
ao título executivo alguma utilidade e dando eficácia à condenação que outorgou um
benefício a ser calculado com base em parâmetros muito superiores aos dos benefícios
previdenciários comuns, é a conta que obedeceu aos critérios estabelecidos na decisão
da fl. 931, a saber:
a) o cálculo da evolução da aposentadoria do Sr. Átila (e posteriormente da pensão da
autora) pela aplicação da evolução salarial do paradigma (Comandante Alfredo Fleming)
até 08/93, considerando o seu salário global, excluindo apenas as parcelas referentes às
funções de chefe de pilotos DC 10 – de 01.12.80 ($ 7.500,00) até 01.09.81, quando foi
cancelada – e a remuneração pela função de checador permanente, concedida a partir
de 01.06.87; após 08/93 até 05/97 pela aplicação dos índices de reajustes informados
pela Varig; a partir de então com a aplicação dos reajustes do RGPS;
b) o cálculo da pensão deve ser feito com a utilização do coeficiente de 70% do
valor da aposentadoria;
c) deve ser efetuado abatimento de todos os valores pagos a título de aposentadoria
e de pensão.
Nessa conta foram considerados os efeitos dos adicionais de tempo de serviço, pois
integrantes da remuneração dos cargos equivalentes ao do autor originário e que lhe
seriam devidos caso estivesse em atividade.
A respeito dessa parcela, embora na decisão posterior eu tenha determinado fosse
estabelecida uma proporcionalidade, vejo que praticamente não há como se descer a essa
minudência, até mesmo pela falta de uma regra a ser observada em todos os períodos,
como bem demonstrou a Perita em sua informação da fl. 1150. Esse adicional passou a
ser pago a partir de setembro de 1973, foi incorporado ao salário-base em dezembro de
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74, voltou a ser pago em 1976, foi incorporado em junho de 1979, reiniciou em junho
de 1980, teve aumento em janeiro de 1989 para 60% e, em agosto de 1991, passou de
60% para 150%.
A própria Varig informou, às fls. 341-343, as remunerações que o segurado Átila
teria, como se em atividade estivesse, incluindo o adicional de tempo em seu valor
integral, nas competências de setembro de 1993 a março de 1994, de forma que não
há como ser desconsiderada essa parcela no cálculo de liquidação.
Note-se que os valores informados como remuneração total a que teria direito o
segurado são muito superiores aos valores calculados pela perita para essas competências no cálculo ora acolhido, mesmo considerando os efeitos do adicional de tempo
(setembro de 93, valor informado pela Varig: 883.148,00; valor calculado pela perita:
446.667,38 (100%), pois a pensão (70%) foi de 312.667,17).
Conforme já mencionado, levando-se em conta a evolução salarial do paradigma
Alfredo Fleming, sem considerar o adicional de tempo de serviço, a conta de liquidação
torna a pensionista devedora do INSS em R$ 2.066.884,13 (dois milhões, sessenta e
seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e treze centavos), e reduz seu benefício para
R$ 2.646,41, em maio de 2007.
A sentença do processo de conhecimento determinou a aplicação da Lei 4.297/63,
inclusive quanto aos reajustamentos da aposentadoria, sendo de ressaltar que o art. 2º
dessa Lei estabelece que
‘O ex-combatente, aposentado de Instituto de Aposentadoria e Pensões ou Caixa de
Aposentadoria e Pensões, terá seus proventos reajustados ao salário integral, na base
dos salários atuais e futuros, de idêntico cargo, classe, função ou categoria da atividade
a que pertencia ou na impossibilidade dessa atualização, na base dos aumentos que
seu salário integral teria, se permanecesse em atividade, em consequência de todos
dissídios coletivos ou acordos entre empregados e empregadores posteriores à sua
aposentadoria. Tal reajuste também se dará todas as vezes que ocorrerem aumentos
salariais, consequentes a dissídios coletivos ou a acordos entre empregados e empregadores, que poderiam beneficiar o segurado se em atividade.’
Deve-se levar em conta que o presente benefício tem inegável caráter excepcional,
com intuito de beneficiar os ex-combatentes com direitos que não encontram paralelo
com aqueles extensíveis aos demais cidadãos. E, ao dispor sobre esse direito, a Lei
se vale de uma fórmula genérica que é a extensão dos aumentos, reajustes de idêntico
cargo, função ou atividade, ou, ainda, a aplicação dos reajustes que seu próprio salário
teria se permanecesse em atividade.
Essa fórmula que se utiliza de situações hipotéticas é de aplicação relativamente
fácil no serviço público e em curto espaço de tempo, em que os cargos têm regime
remuneratório fixo, com muito poucas variações de caráter pessoal e, nesse caso, bem
identificáveis; mas precisa ser vista com bom senso e prudência para a aplicação no
campo da iniciativa privada, especialmente em situações como a presente, que abarca
um período de mais de 30 anos.
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No entanto, como pretender estabelecer uma equivalência estrita entre pilotos que
recebem conforme o equipamento que operam, sendo que os modelos antigos obviamente não existem mais?
Quanto à remuneração do segurado autor, para não desviar do foco da lide, quando
ele se aposentou, ela era dividida em apenas duas parcelas – vencimento básico e solo
New York (fl. 163).
Como desconsiderar que essa forma de remuneração foi alterada, com a criação
de diversas rubricas, gratificações, parcelas, que significam aumentos de salário aos
integrantes da sua categoria profissional?
Quem integra o serviço público sabe que ao longo do tempo criam-se penduricalhos no contracheque para depois incorporá-los na remuneração básica, e logo
em seguida reivindicam-se novamente gratificações, adicionais, etc, como forma
de aumento da remuneração, que não adquirem o nome de reajuste. O que importa
é que por meio desses mecanismos, muitas vezes utilizados para possibilitar a diferenciação de remuneração de cargos diversos, obtém-se uma maior remuneração
pela contraprestação do serviço.
No caso em apreço, a forma de remuneração dos pilotos da Varig mudou ao longo
dos anos, certamente fruto das negociações coletivas e do poder de pressão da categoria, que aumentaram a remuneração sem se constituir em reajustes gerais, como ficou
claro pelos índices de reajustes informados e pelas transformações da remuneração
do empregado utilizado como paradigma. Desconsiderando-se essas alterações o resultado é que a remuneração, ao longo do tempo, resultaria extremamente aniquilada,
totalmente incompatível com a categoria profissional de piloto de aviação comercial
civil de uma grande companhia aérea.
Entendo que praticamente não há outra forma de se estabelecer o valor da condenação senão a partir de um parâmetro geral, meramente aproximado, como foi
a utilização de um outro comandante de voos internacionais, que, por óbvio, tem
situação pessoal peculiar diversa da que teria o autor. Aliás, se não for assim não há
como se estabelecer uma liquidação, pois nenhum outro piloto num período seguinte
de 30 anos poderia ter situação funcional idêntica ao segurado aposentado. O que
importa é que se trata de um integrante da categoria profissional, possibilitando
estabelecer um valor compatível com essa atividade para o benefício concedido por
lei em caráter excepcional aos seus restritos destinatários.
Em face disso, para a elaboração do cálculo que determinei a realização, autorizei a
exclusão apenas das parcelas de remuneração do paradigma referentes às funções de chefe
de pilotos DC 10 e da remuneração pela função de checador permanente, por entender
que se tratavam de funções específicas, transitórias, não comuns a todos os pilotos.
O cálculo elaborado pela perita judicial com base apenas nos índices de reajustes
gerais apresentados pela Varig, nas fls. 476-478, até 05/97 e após pelos índices do RGPS,
partindo da renda mensal inicial de 635.360,00 em outubro de 1964 (que corresponde à
determinação da sentença dos embargos) tem como resultado que o valor dos proventos
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devidos em MAIO 2007 seria de R$ 1.346,49 e a ora autora, pensionista, teria uma
dívida junto ao INSS de R$ 2.343.784,48.
Tal resultado chega ser iníquo e, no entender deste Juiz, não pode ser acolhido,
justamente por não considerar essas peculiaridades que vieram ao conhecimento somente após terem sido proferidas as decisões nos embargos. Apenas com a realização
da perícia e a elaboração dos cálculos é que as discussões travadas no processo foram
traduzidas em números. Na essência, os atos então praticados se constituíram praticamente em nova liquidação da sentença.
Neste ponto, saliento para a parte-autora que os esclarecimentos postulados em
relação aos valores das remunerações dos pilotos da Varig, mesmo em início de carreira, não são necessários para a presente decisão e por isso não foram deferidos os
quesitos complementares, cuja apreciação foi postergada, pois se tratam de informações
que apenas reforçariam a ideia de que a liquidação, conforme os parâmetros que se
adotem, pode significar uma quase iniquidade, considerando a remuneração devida a
essa categoria profissional.
Todavia, é conhecimento notório e é presumível que pilotos de aviação civil de
uma empresa aérea de grande porte, com capacitação para voos internacionais e a
responsabilidade que isso implica, são efetivamente bem remunerados. Esses dados,
caso viessem ao processo, não serviriam objetivamente para elaboração dos cálculos,
de forma que são diligências desnecessárias e que demandariam ainda mais tempo,
cuja ausência não causam qualquer prejuízo à parte-autora.
No presente caso, como foi estabelecido um paradigma, bem ou mal, e a tentativa de
fixação do valor da condenação já vem de longa data, com todos os atos já praticados,
entendo que pode ser solucionada a lide com base nesses elementos, pois em última
análise permite a adoção de um valor para o benefício a partir de um integrante da
mesma categoria profissional do segurado falecido.
À vista das considerações acima, acolho o cálculo das fls. 1.023-1.034 (que apresenta saldo credor em favor da autora de R$ 917.439,10), a ser retificado apenas nas
competências junho de 1971 a novembro de 1971, alterando o valor da gratificação de
cargo do paradigma (Alfredo Jarbas Fleming) de 1.818,00 para 1.181,00, bem como
devendo ser complementado com as competências de junho de 2007 até janeiro de 2008.
O valor da pensão devida à autora passa a ser de R$ 6.961,43, valor na competência
MAIO 2007. Determino a redução da pensão paga provisoriamente a partir da competência FEVEREIRO 2008, tomando como base esse valor, pois, na atual situação,
a autora, por força de decisões provisórias no processo, percebe valores superiores ao
máximo já apurado como devido.”

Esta é a decisão ora agravada em ambos os recursos.
Destaco, inicialmente, que por conta da decisão proferida na fl. 499
dos autos do AI nº 2008.04.00.013200-6, a contadoria desta Corte elaborou os cálculos das fls. 500-504 que, todavia, revelam-se imprestáveis
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à solução da controvérsia, porque, no contexto adiante analisado, os
cálculos que serviram de apuração aos valores lá apontados, aqueles das
fls. 360-371, estão equivocados.
No mais, a controvérsia estabelecida no presente processo, cuja
execução se arrasta há vários anos, parte, tenho eu, da análise daquilo
que restou decidido em sede de embargos à execução que, bem ou mal,
transitou em julgado.
Assim, torna-se necessário averiguar quais das contas apresentadas
na perícia guardam correlação ao já decidido na sentença de embargos
à execução, transitada em julgado.
Pois bem. Estabelecidos assim, já em sede de julgamento dos embargos, os nítidos critérios que devem ser obedecidos a fim de que se
dê fiel cumprimento à sentença condenatória, que nada mais fez do que
reconhecer a aplicabilidade, na aposentadoria do autor, dos benefícios
da Lei nº 4.297/63, é possível verificar, sem maiores dificuldades, o
equívoco do raciocínio utilizado pela agravante Diva Pires Duarte para
fundamentar a inconformidade deduzida em sede de agravo.
Em verdade, as razões da agravante partem de uma falsa premissa, de
que haveria necessidade de que o valor da aposentadoria – e da pensão
– mantenha estreita relação com o valor da remuneração alcançada ao
paradigma, o Comandante Alfredo Jarbas Flemming, como se tivesse sido
determinada uma autêntica equivalência entre os valores do benefício e
aquele recebido pelo paradigma.
Todavia, como reiteradamente afirmado no julgamento dos embargos,
não há nenhuma determinação no sentido de que o valor do benefício
pago ao autor Átila Simões Duarte e, por consequência, à viúva, a título
de pensão, seja igual à remuneração alcançada ao trabalhador eleito como
paradigma; assim como não há, no dispositivo liquidando, nenhuma determinação que assegure a eles o recebimento de um benefício não inferior
àquilo que é pago atualmente a um comandante de voo internacional.
O que foi garantido ao primeiro autor, e disso deve tratar a liquidação,
é que ao valor do seu benefício, fixado em Cr$ 635.360,00, em outubro
de 1964, seja concedido, a partir de então, os mesmos índices de reajustamento concedidos para os Comandantes de Aeronave Comercial que
exerciam a mesma função à época, não se incluindo, em tais índices,
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são na inatividade ou vantagem que por sua natureza seja exclusiva dos
trabalhadores em atividade, entre elas o adicional por tempo de serviço.
Ademais, mesmo que de equiparação salarial se tratasse, no âmbito
do direito do trabalho – o que se admite apenas a título de argumentação
–, no caso presente ela não se faria possível, haja vista a presença da
excludente legal prevista no § 2º do art. 461 da CLT: “os dispositivos
deste artigo [que tratam da equiparação salarial] não prevalecerão
quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira,
hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento”.
No que respeita ao tempo de serviço, é verba salarial estranha à legislação trabalhista, nada impedindo, porém, que seja acrescida ao contrato
de trabalho em obediência ao princípio da autonomia da vontade. A Lei
nº 7.183/84, que regula o exercício da profissão de aeronauta, não o
contempla. Já no âmbito do direito administrativo,
“é um adicional ex facto temporis, resultante de serviço já prestado – pro labore facto
– (...) e é irretirável do funcionário, precisamente porque representa uma contraprestação de serviço já feito; (...) sua conditio juris é, apenas e tão somente, o tempo de
serviço já prestado, sem se exigir qualquer outro requisito da função ou do funcionário.”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. SP: RT, 1989. p. 403)

Tanto assim é que a Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime
jurídico dos servidores públicos civis da União, refere ser ele devido “por ano de serviço público efetivo” (art. 67). Assim, ainda
que não se esteja tratando de servidor público, verifica-se que,
por sua natureza, o adicional por tempo de serviço somente pode
ser considerado até o término da prestação de trabalho ou serviço,
incorporando-se à remuneração. A partir da rescisão do contrato
de trabalho ou aposentadoria do servidor, tal remuneração, já impregnada por tal adicional relativo ao trabalho já prestado, será
reajustada, de conformidade com a lei, não havendo mais falar em
contínua agregação do tempo de serviço inativo.
Entretanto, outro aspecto há de ser considerado no particular. Mesmo
que se admitisse possível em tese a integração do acional por tempo de
serviço à composição do benefício/pensão, por não considerá-lo como
progressão na inatividade, verdade é que, por bem ou por mal, o título
executivo, transitado em julgado, disse o contrário.
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Com efeito, ao julgar a apelação da sentença dos embargos à execução,
este Egrégio Tribunal assim se pronunciou, à unanimidade:
“Penso que a análise realizada pelo magistrado de primeiro grau acerca desta questão
é irretocável. Isto é, devem incidir todos os aumentos gerais concedidos aos inativos,
oriundos de dissídio coletivo e acordo entre empregado e empregador, excluídas quaisquer parcelas pagas a título pessoal e que pressupõem a efetiva atividade. Pelo menos
é isso que dispõe a Lei nº 4.297/63, cujo art. 2º foi praticamente todo ele transcrito no
comando sentencial que concedeu o direito à aposentadoria:
‘O ex-combatente, aposentado do Instituto de Aposentadoria e Pensões ou Caixa de
Aposentadoria e Pensões, terá seus proventos reajustados ao salário integral, na base
dos salários atuais e futuros de idêntico cargo, classe, função ou categoria da atividade
a que pertencia ou, na impossibilidade dessa atualização, na base dos aumentos que
seu salário integral teria se permanecesse em atividade, em consequência de todos os
dissídios coletivos ou acordos entre empregados e empregadores, posteriores à sua
aposentadoria. Tal reajuste também se dará todas as vezes que ocorrerem aumentos
salariais, consequentes a dissídios coletivos ou acordos entre empregados e empregadores, que poderiam beneficiar ao segurado se em atividade.’
Além disso, a lei, em nenhum momento, ainda que tivesse garantido, às aposentadorias especiais, o reajuste concedido aos empregados da ativa, referiu, e nem permitiu
esta exegese, que estava autorizada, mesmo após a aposentação, a progressão na carreira,
com as consequências que disto advêm, qual seja, adicional por tempo de serviço.
Um pressuposto lógico do adicional de tempo de serviço é o efetivo trabalho, o que
é impossível aos aposentados, por mais especiais que sejam. No caso, o embargado,
inclusive já falecido, aposentou-se no ano de 1964. O paradigma, por sua vez, ainda
encontra-se em atividade. Tendo em vista esta realidade, como pode o ex-combatente,
aposentado desde 1964, querer equiparar-se ao paradigma e pretender adicional por
tempo de serviço, tendo-se em conta que este, desde aqueles tempos, vem paulatinamente progredindo dentro da carreira, adquirindo o direito de acrescer ao seu salário
os valores a este título, que qualquer aposentado não mais tem direito?
É evidente a natureza de vantagem pessoal do adicional por tempo de serviço, o
que afasta a atualização igualitária do salário de ambos. As vantagens pessoais, por
outro lado, não devem ser utilizadas para aumentar os salários de quem encontra-se
na inatividade.
É nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais, inclusive desta
Corte:
‘PREVIDENCIARIO. EX-COMBATENTES. PROVENTOS INTEGRAIS.
Nos termos da Lei 4297/63, o segurado nessa condição tem direito à prestação de
valor idêntico ao da atividade, se nela estivesse, excluídos os aumentos espontâneos
ou pessoais.’ (TRF 4ª Região, Terceira Turma, AC nº 90.04.15628-3, Rel. Juiz Volkmer
de Castilho, DJU 10.11.1993)
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‘ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-COMBATENTE. PENSÃO
ESPECIAL (ADCT, ART. 53, LEI Nº 8.059/90 E PORTARIA INTERMINISTERIAL
Nº 2.826/94). EQUIPARAÇÃO COM PENSÃO DE SEGUNDO-TENENTE DAS
FORÇAS ARMADAS. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. EXCLUSÃO.
VANTAGEM DE NATUREZA PESSOAL.
– OS EX-COMBATENTES FAZEM JUS À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ORDINARIAMENTE DEIXADA PELO SEGUNDO-TENENTE DAS FORÇAS ARMADAS, EXCLUÍDAS AS PARCELAS NELA CONTIDAS QUE SE REFEREM A
VANTAGENS PESSOAIS.
– (...).
– (...): NÃO É DEVIDO À CATEGORIA O ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO MILITAR.
– APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.’ (TRF 5ª
Região, Primeira Turma, AC nº 99.05.30741-9, DJU 11.02.2000, p. 456)
‘CONSTITUCIONAL. PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE. ART.
53, II, DO ADCT. VALOR CORRESPONDENTE À DEIXADA POR SEGUNDO-TENENTE. EXCLUSÃO DAS VANTAGENS DE CUNHO PESSOAL.
No cálculo da pensão especial a que faz jus o ex-combatente, são excluídas as
vantagens de cunho pessoal.
O fato de os apelantes e a pensionista, a cuja pensão pretendem que sejam equiparados os seus benefícios, receberem a gratificação GCET que seria o fator que especifica
os que desempenharam atividade litorânea, não autoriza a equiparação das pensões.
Apelação improvida.’ (TRF 5ª Região, Segunda Turma, AC nº 98.05.134879-2,
Rel. Juiz Araken Mariz, DJU 27.11.98)
O que o ex-combatente pretende, com os cálculos apresentados, é uma equiparação
total ao comandante de aeronave atualmente em atividade na Varig. Todavia, não foi
este o comando da sentença executada. A sentença concedeu a aposentadoria especial,
nos termos da Lei nº 4297/63, com o que deveriam ser atualizados os valores sempre
que fosse concedido um aumento de caráter geral aos empregados, e não a equiparação
salarial a um determinado empregado.
Assim, corretíssima a sentença ao excluir do cálculo da execução os valores acrescidos ao salário do paradigma a título de adicional de tempo de serviço (fls. 144-146,
AI 2008.04.00.013200-6, e fls. 159-161, AI 2008.04.00.003086-6).”

Por esses fundamentos, então, não há como manter a decisão agravada, que acabou acolhendo os cálculos apresentados pela expert às
fls. 360-371 (ou 1023 a 1034 dos autos de origem), porque lá, ao que
se percebe da fl. 332 destes autos, só não foram consideradas para fins
de reajuste as parcelas relativas às funções de chefe de pilotos DC 10
e de checador permanente, quando, pelo já demonstrado, as parcelas
recebidas pelo paradigma por conta do exercício da atividade, como
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promoções e gratificações, adicional por tempo de serviço, adicional de
função e compensação orgânica, também não devem ser consideradas
para o reajuste do benefício devido ao sr. Átila Simões Duarte.
Não obstante, pois, o elogiável esforço que se verifica na decisão ora
agravada, no sentido de que a instrução de um longo processo de liquidação não resulte naquilo que lá se denominou “vitória de Pirro”, forçoso
é concluir que a conta que deve servir de baliza para o encerramento
da controvérsia é aquela apresentada pela expert no Anexo IV do laudo
pericial, cujos valores foram encontrados “considerando exclusivamente
o acréscimo do salário básico de Alfredo Jarbas Fleming, a partir da RMI
do autor determinada na sentença” (fls. 994-995 e 1036-1048 da ação
originária [332-333 e 373-385 dos autos do AI nº 2008.04.00.013200-6]).
O fato de a referida conta apresentar valores negativos, por outro lado,
não impressiona, porque, conforme já advertia o magistrado que julgou
os embargos à execução, e assim se pronunciaram os juízes que atuaram
na liquidação, em momento posterior, a pensão que restou deferida, ainda
no mesmo processo, foi implantada com um valor muito superior àquele
que era devido, pois foi considerado, naquela oportunidade, de maneira
bastante equivocada, que o valor do benefício deveria ser calculado em
face dos vencimentos recebidos pelo paradigma, ou seja, a remuneração
do Comandante Alfredo Jarbas Flemming.
Nesse sentido, basta analisar os cálculos da perita, fls. 1037-1048 do
processo de origem, para se verificar que, realmente, os valores negativos
surgiram a partir da implantação da pensão, chegando-se mesmo a um
valor bastante expressivo, pago a maior, pelo tempo já decorrido desde
o início daquele benefício. A título de ilustração, observo que a pensão
paga em maio de 2007 alcançou o valor de R$ 14.621,51, quando o correto, adotando-se os critérios determinados em sede de embargos, seria
de R$ 2.578,31 (fl. 315 do AI nº 2008.04.00.013200-6).
O acolhimento da insurgência manifestada pelo INSS, pois, em síntese
de conclusão, é no sentido de reconhecer como indevidas as diferenças
ainda reclamadas em sede de liquidação, no tocante às parcelas vencidas,
bem como para definir que o valor da pensão da sra. Diva Pires Duarte,
para a competência de maio de 2007, deve ser de R$ 2.578,31.
Registre-se, desde logo, que não há falar em restituição das parcelas
pagas a maior, sequer por futuros descontos no valor da pensão, porque
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é manifesta a boa-fé da beneficiária, que recebeu tais quantias por força
de decisão judicial. Nesse sentido, porque perfeitamente aplicável ao
caso em comento, consigno o seguinte julgado, verbis:
“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ERRO ADMINISTRATIVO.
DESCONTO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. BOA-FÉ.
1. O longo tempo em que recebe o benefício acaba por consolidar os seus efeitos,
ainda que de equivocado proceder, máxime quando o segurado sempre esteve imbuído
de boa-fé, não se ignorando ainda a natureza alimentar do benefício em comento e,
inclusive, a idade avançada do mesmo (77 anos), como também a sua saúde precária,
não lhe tendo sido assegurada a ampla defesa. Afasta-se a necessidade de devolução
de valores pretéritos, ficando assegurada a correção dos valores do benefício a partir
da revisão.
2. O êxito do segurado em anterior reclamatória trabalhista, no que pertine ao reconhecimento de parcelas salariais, atribui-lhe o direito de postular a revisão dos salários de
contribuição componentes do período de cálculo do benefício. Precedentes desta Corte.
3. Se ambas as partes decaíram de parcela do litígio, adequado o estabelecimento
da sucumbência recíproca.
4. Apelação do autor provida. Recurso adesivo do INSS e remessa oficial improvidas.” (TRF 4ª Região, AC n. 2000.71.08.005071-6, Relator Luiz Antonio Bonat,
Quinta Turma, D.E. de 24.06.2008)

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso do INSS (AI nº
2008.04.00.013200-6) e negar provimento ao recurso da exequente (AI
nº 2008.04.00.003086-6).
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0009383-04.2010.404.0000/RS
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Joel Ilan Paciornik
Agravante: Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE
Advogados: Drs. Karine Sofia Graeff Perius e outros
Agravado: Moinho Estrela Ltda.
Advogados: Drs. Heverton Rosso Adams e outros
Interessada: União Federal (Fazenda Nacional)
Advogado: Procuradoria Regional da Fazenda Nacional
Interessada: Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel
Procuradora: Dra. Lucia Penna Franco Ferreira
Interessada: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE
Advogado: Dr. Marcel Masteguin
Interessada: Companhia Estadual de Distribuição
de Energia Elétrica – CEEE-D
EMENTA
Processual Civil. Efetivação da tutela antecipada. Reversão do provimento. Responsabilidade objetiva do credor. Restituição das partes
ao estado anterior.
1. Segundo dispõe o Código de Processo Civil (artigo 273, § 3º), a
efetivação da tutela antecipada observará, no que couber, as normas
relativas à execução provisória.
2. Diante da possibilidade de reversão do provimento que assegura a
execução provisória, ao credor é imposta responsabilidade objetiva pelos
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

281

eventuais prejuízos causados ao devedor em razão da execução do título
ainda não definitivo. É por essa razão que, em havendo reforma do título
que autorizara a execução provisória, prevê o artigo 475-O do CPC a
restituição das partes ao estado anterior e a liquidação de eventuais prejuízos nos mesmos autos, à medida que o credor, desde o momento em
que optou pela execução provisória, obrigou-se à reparação dos danos
causados (incisos I e II).
3. Assim, sobrevindo revogação ou modificação do título que deu
causa à execução provisória já efetivada, a situação fática anterior há de
ser recomposta nos mesmos autos, desde logo e de modo integral, pelo
exequente. A obrigação imposta ao credor é efeito anexo (ex lege) da
decisão que cassa o título executivo provisório, de maneira que sequer
precisa restar explícita nesta última decisão a necessidade de restituição
das partes ao estado anterior.
4. No caso, não há negar a possibilidade de obter a parte-ré, no bojo
do cumprimento de sentença, a reparação dos danos causados em razão
da efetivação da tutela antecipada, merecendo, pois, reforma a decisão
agravada.
5. Agravo de instrumento provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por
unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do
relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.
Porto Alegre, 16 de junho de 2010.
Des. Federal Joel Ilan Paciornik, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Joel Ilan Paciornik: Trata-se de agravo
de instrumento interposto contra decisão (fl. 146) que, no bojo do cumprimento de sentença relativo à condenação da autora ao pagamento de
verba honorária, indeferiu o pedido de cobrança das verbas relativas ao
encargo de capacidade emergencial formulado pela CEEE.
A CEEE relata que, entre março e abril de 2005, por força de decisão
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antecipatória da tutela depois reformada, a autora restou desobrigada do
recolhimento do Encargo de Capacidade Emergencial (Lei 10.438/02).
Sustenta que, com a improcedência da demanda, impõe-se à autora, no
cumprimento da sentença, o pagamento da quantia não recolhida, uma
vez que, na forma dos artigos 273, § 3º, e 475-O, II, do CPC, devem ser
restituídas as partes ao estado anterior. Alega que, embora possibilite
a fruição imediata do direito material, a tutela antecipada não perde a
sua característica de provimento provisório e precário, daí porque sua
revogação acarreta o retorno ao status quo ante.
Sem contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Joel Ilan Paciornik: Segundo dispõe o Código de Processo Civil (artigo 273, § 3º), a efetivação da tutela antecipada
observará, no que couber, as normas relativas à execução provisória.
Essa modalidade de execução, ainda que a alusão à provisoriedade
possa sugerir o contrário, não impede a imediata e integral satisfação
do direito assegurado no título executivo; em verdade, provisória é unicamente a condição do título executivo que lhe dá causa, uma vez que
ainda passível de reforma em razão da pendência de recurso desprovido
de efeito suspensivo.
Diante da possibilidade de reversão do provimento que assegura a
execução, ao credor é imposta responsabilidade objetiva pelos eventuais
prejuízos causados ao devedor em razão da execução do título ainda não
definitivo. É por essa razão que, em havendo reforma do título que autorizara a execução provisória, prevê o artigo 475-O do CPC a restituição
das partes ao estado anterior e a liquidação de eventuais prejuízos nos
mesmos autos, à medida que o credor, desde o momento em que optou
pela execução provisória, obrigou-se à reparação dos danos causados
(incisos I e II).
A doutrina também acentua o automático nascimento da obrigação
de reparação dos danos causados em caso de reversão do provimento,
alertando que se prescinde “de qualquer processo para condenar o antigo exequente” (ASSIS, Araken. Manual da execução. São Paulo: RT,
2008. p. 318).
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Em outras palavras, sobrevindo revogação ou modificação do título
que deu causa à execução provisória já efetivada, a situação fática anterior há de ser recomposta nos mesmos autos, desde logo e de modo
integral, pelo exequente. A obrigação imposta ao credor é efeito anexo
(ex lege) da decisão que cassa o título executivo provisório, de maneira
que sequer precisa restar explícita nessa última decisão a necessidade
de restituição das partes ao estado anterior.
No caso em apreço, postula a CEEE o cumprimento da sentença de
improcedência, na parte em que condenada a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. Além disso – e aqui reside a controvérsia recursal
–, busca a parte-ré, no bojo do cumprimento de sentença, a restituição
das verbas que, por força de decisão que antecipara os efeitos da tutela,
deixou de recolher a autora nos meses de março e abril de 2005, relativas ao Encargo de Capacidade Emergencial discutido pela parte-autora.
Como já exposto linhas atrás, não há negar a possibilidade de obter,
nos próprios autos, a reparação dos danos causados em razão da efetivação da tutela antecipada, merecendo, pois, reforma a decisão agravada.
Em arremate, consigno que o enfrentamento das questões suscitadas
em grau recursal, assim como a análise da legislação aplicável, é suficiente para prequestionar junto às instâncias superiores os dispositivos
que as fundamentam. Assim, deixo de aplicar os dispositivos legais
ensejadores de pronunciamento jurisdicional distinto do que até aqui foi
declinado. Desse modo, evita-se a necessidade de oposição de embargos
de declaração tão somente para esse fim, o que evidenciaria finalidade
procrastinatória do recurso, passível de cominação de multa (artigo 538
do CPC).
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo de
instrumento.
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AGRAVO (INOMINADO, LEGAL) EM SUEXSE
Nº 0025870-49.2010.404.0000/PR
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Vilson Darós
Agravantes: Cooperativa Castrolanda, Batavo e Capal
Agravada: União Federal (Fazenda Nacional)
Procurador: Procuradoria Regional da Fazenda Nacional
Agravado: Juízo Substituto da 2ª VF de Ponta Grossa
Interessada: Cooperativa Agropecuária Castrolanda
Advogados: Drs. Leonardo Colognese Garcia e outros
Drs. Carlos Eduardo Pereira Dutra e outro
Drs. André Parmo Folloni e outro
Interessada: Batavo Cooperativa Agroindustrial
Advogados: Dr. Leonardo Colognese Garcia
Drs. Carlos Eduardo Pereira Dutra e outro
Drs. André Parmo Folloni e outro
Interessada: Capal Cooperativa Agroindustrial
Advogados: Leonardo Colognese Garcia e outros
Drs. Carlos Eduardo Pereira Dutra e outro
Drs. André Parmo Folloni e outro
EMENTA
Agravo. Suspensão de sentença em mandado de segurança. Grave
lesão aos bens tutelados pelo art. 15º da Lei 12.016/09. Funrural. Art.
25 da Lei nº 8.212/91. Existência de precedentes relevantes em favor
da tese defendida pelos contribuintes. Agravo provido para indeferir o
pedido de suspensão.
A suspensão de ato judicial é dirigida à Presidência dos tribunais e está
respaldada no que dispõem as Leis nos 12.016/09, 8.437/92 e 9.494/97,
que tratam da suspensão da execução da decisão concessiva de liminar,
de segurança definitiva não transitada em julgado ou de tutela antecipada.
O pressuposto fundamental para a concessão da medida suspensiva é
a preservação do interesse público diante de ameaça de lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas. É deferida nos casos em que
determinado direito judicialmente reconhecido pode ter seu exercício
suspenso para submeter-se, mesmo que temporariamente, ao interesse
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público e evitar que grave dano aos bens legalmente tutelados venha a
ocorrer.
O STF reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição prevista
no art. 25 da Lei nº 8.212/91, no julgamento do RE nº 363.852/MG, já
levando em consideração a existência da Lei nº 10.256/01. E mais, as
Turmas que detêm competência em matéria tributária albergam esse
entendimento e têm decidido a questão em favor da tese defendida pelos
contribuintes.
Considerando os relevantes precedentes a respeito do mérito debatido
na ação originária, entendo que os argumentos formulados na decisão
monocrática, no sentido de demonstrar grave risco de lesão à ordem
pública caso seja colocada em prática a decisão proferida pelo juízo de
primeiro grau, não mais prevalecem, sendo substanciais o bastante para
que se dê provimento a este agravo, pois o risco de lesão ao erário resta
esvaziado na medida em que a legalidade da exação debatida nos autos
originários não encontra respaldo na jurisprudência pátria.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, por maioria, dar provimento ao agravo para indeferir o pedido
de suspensão, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 28 de outubro de 2010.
Des. Federal Vilson Darós, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Vilson Darós: Trata-se de agravo interposto
pela Cooperativa Agropecuária Castrolanda e outros (fls. 432-45) contra decisão (fls. 424-7) que deferiu o pedido de suspensão de sentença
prolatada pelo Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR nos
autos do Mandado de Segurança nº 5000234-18.2010.404.7009/PR.
Na ação originária, os autores, ora agravantes, buscam o reconhecimento da inexigibilidade da contribuição ao Funrural.
O pedido de suspensão da sentença foi deferido sob os argumentos
de que os créditos debatidos na ação originária alcançam grandes cifras
286

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

e de que há pronunciamentos jurisprudenciais relevantes em favor da
tese defendida pela União.
As agravantes alegam, em síntese, que a Lei nº 10.256/01 não alterou a
disciplina do tributo e não teve o condão de constitucionalizar o Funrural.
Por fim, pede a reforma do julgado pela Corte Especial.
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Vilson Darós: Trata-se de agravo interposto
contra decisão que deferiu o pedido de suspensão de sentença prolatada
pelo Juízo Federal da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR nos autos do
Mandado de Segurança nº 5000234-18.2010.404.7009/PR.
A decisão agravada foi posta nas seguintes letras (fls. 31-3):
“DECISÃO
(...)
A suspensão da decisão ora transcrita foi requerida pela União sob o argumento
de grave lesão à ordem pública, sob o prisma jurídico-administrativo, bem como de
potencial efeito multiplicador de demandas. Sustenta, ainda, que a medida implica
grave lesão ao erário à medida que subtrai substancial parcela de receita da Seguridade
Social. Por fim, acrescenta que, somente no período de tramitação da ação originária
(cujo protocolo se deu em 18.03.2010), há depósitos judiciais feitos pelas impetrantes
que alcançam a soma de R$ 11 milhões de reais.
Efetivamente, entendo que as razões formuladas pela União demonstram grave
lesão à ordem, na acepção político-econômica, requisito previsto no art. 15 da Lei nº
12.016/09, como pressuposto para atendimento do pedido de suspensão de sentença
pela Presidência do Tribunal. Vejamos a redação do dispositivo legal:
‘Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada
ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à
economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença,
dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que
será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição.
(...)’
Da legislação de regência extrai-se que o pressuposto fundamental para a concessão
da medida suspensiva é a preservação do interesse público diante de ameaça de lesão
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Parte-se do princípio, portanto,
que determinado direito judicialmente reconhecido pode ter sua eficácia suspensa para
submeter-se, mesmo que temporariamente, ao interesse público e evitar grave dano
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

287

aos bens legalmente tutelados.
Especificamente sobre essa questão, trago fragmento do valioso artigo elaborado
pela eminente Desa. Federal Marga Barth Tessler, publicado na Revista do TRF da 4ª
Região, nº 54, p. 15-34:
‘(...)
O princípio da supremacia do interesse público então, no mínimo, não pode ganhar
preferência ou impor-se temporariamente sem alguma reflexão, pois, na relação entre
os princípios, eles recebem conteúdo de sentido por meio de um processo dialético de
complementação e limitação.
Um aspecto importante de destacar é que no incidente de Suspensão de Segurança não se perquire da legalidade da sentença ou liminar hostilizada, não se pretende
reformá-la antes, apenas e tão somente suspender-lhe os efeitos.
Consequência disso é que não há necessidade de se investigar longamente sobre
acerto da decisão, sua juridicidade, embora tal aspecto possa ser enfrentado como
elemento de reforço na argumentação. Não pode, todavia, ser desconsiderado, em
hipótese alguma, se já houve pronunciamento judicial relevante sobre a matéria.
Decorre disso a peculiaridade da natureza jurídica da decisão suspensiva.
(...)’ (grifei)
Veja-se, pois, na análise do pedido de suspensão de liminar ou sentença, os aspectos
que dizem respeito ao mérito da ação devem ser utilizados apenas em complemento à
argumentação, e não como fundamentos únicos do pedido.
Fixados os parâmetros norteadores do instituto e verificados os termos das razões
construídas na inicial, é forçoso concluir que há elementos que convencem pela
existência de risco de grave lesão à ordem pública se posta em prática a decisão ora
guerreada. Explico.
O mandado de segurança originário foi impetrado por apenas três autores em
18.03.10. A respectiva sentença foi prolatada em 13.07.10 e a União informa neste
pedido de suspensão que os depósitos judiciais formulados pelas impetrantes, para
a suspensão da exigibilidade dos créditos vergastados, já somam a cifra de R$ 11
milhões de reais.
Esse fato, por si só, já demonstra que a exação em análise garante considerável
parcela do financiamento da seguridade social. E, realmente, o Funrural consiste em
tributo incidente sobre a comercialização da produção rural de pessoas físicas, atividade
econômica que abrange grande parcela do PIB brasileiro. Por sua vez, como é consabido,
as demandas em matéria tributária geralmente são repetitivas, e, quando é reconhecida
pelo Poder Judiciário tese favorável ao contribuinte, inúmeras ações idênticas são
propostas, evidenciando, assim, concreto risco de efeito multiplicador de demandas.
Ademais, saliento que há pronunciamentos judiciais relevantes apontando para a
necessidade de suspensão da decisão guerreada, ao menos quanto ao período em que
a exação é exigida com base na Lei nº 10.256/01.
Inicialmente, o STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, em
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03.02.2010, decidiu que a alteração introduzida pelo art. 1º da Lei nº 8.540/92 – que
fez incidir a contribuição sobre a comercialização da produção rural – infringiu o § 4º
do art. 195 da Constituição, uma vez que constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social sem a observância da obrigatoriedade de lei complementar para tanto.
Contudo, ao final do voto, o eminente Relator, Min. Marco Aurélio, deixou claro
os limites da inconstitucionalidade declarada, não abarcando a legislação veiculada
após a Emenda nº 20/98:
‘Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os
recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou de seu recolhimento por sub-rogação sobre a ‘receita bruta proveniente da comercialização da produção rural’ de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovino para abate,
declarando a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação
aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91,
com redação atualizada até a Lei nº 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na
Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo na forma do
pedido inicial (...).’ (grifei)
Assevero que a legislação nova a qual se faz referência no voto é justamente a Lei
nº 10.256/01, que instituiu o tributo após a edição da Emenda Constitucional nº 20/98.
Em segundo lugar, vale referir a Arguição da Inconstitucionalidade decidida pela
egrégia Corte Especial deste TRF4 nos autos da apelação nº 2006.70.11.000309-7.
Por essa decisão, o colegiado reconheceu a constitucionalidade da contribuição para
o Funrural, instituída pela Lei nº 10.256/01, por encontrar lastro constitucional na
Emenda nº 20/98.
O julgado restou nestes termos ementado:
‘ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL
E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SEGURIDADE SOCIAL. AGROINDÚSTRIA. FATO GERADOR. REMUNERAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. RECEITA
BRUTA. NOVA FONTE DE CUSTEIO. BITRIBUTAÇÃO. SUJEIÇÃO PASSIVA.
ALARGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado em face do artigo 1º da Lei
nº 10.256/2001, o qual introduziu o artigo 22A, caput e incisos I e II, na Lei nº 8.212/91.
2. Dispositivo legal que prevê contribuição para a seguridade social a cargo das
agroindústrias com incidência sobre a receita bruta em caráter de substituição à contribuição sobre a remuneração paga, devida ou creditada pela empresa (incisos I e II,
artigo 22, Lei nº 8.212/91 e alínea b, inciso I, artigo 195, CF).
3. Hipótese que representa mera substituição constitucionalmente albergada de
uma exigência tributária por outra, sem com isso significar a instituição de nova fonte
de custeio da seguridade social, caso que demandaria a edição de lei complementar e
a não coincidência com fato gerador ou base de cálculo de contribuição já existente,
nesse caso sob pena de vedada bitributação (§ 4º, artigo 195 c/c o inciso I, artigo 154,
ambos da CF).
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4. Alegação improcedente de indevido alargamento da sujeição passiva tributária
contemplada no § 8º do artigo 195 da CF, na medida em que a tratada substituição
parte da perspectiva das contribuições devidas pela empresa, no caso específico no
ramo da agroindústria.
5. A substituição empreendida não contraria a matriz constitucional tributária, significando salutar medida alcançada ao contribuinte para o efeito de desonerar a folha
de pagamentos das pessoas jurídicas que atuam na qualidade de agroindústria, bem
como forma de otimizar a fiscalização tributária ante a informalidade das contratações
de mão de obra no âmbito rural.
6. Caso que não importa em sobreposição de nova espécie tributária voltada ao
custeio da seguridade social, representando, de outra parte, faculdade de substituição
com escopo parafiscal. O fato de a empresa optante já pagar a Cofins sobre a mesma
base de cálculo não evidencia sobrecarga tributária ante o advento da modalidade
discutida, uma vez que ocorre no caso efetiva substituição de modalidades tributárias,
não o incremento.
7. Acolhimento da tese de que a substituição em liça encontra viabilidade no sistema tributário brasileiro desde o advento da Emenda Constitucional nº 20/1998, que
implementou o elenco integrado ao inciso I do artigo 195, o qual por sua vez permite
tal hermenêutica, e não apenas a contar da Emenda Constitucional nº 42/2003, a qual
inseriu o § 13 ao aludido preceptivo, efetiva disposição remissiva e não permissiva da
debatida substituição.
8. Arguição de inconstitucionalidade rejeitada.’ (TRF4, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 2006.70.11.000309-7, Corte Especial, Desa. Federal
MARGA INGE BARTH TESSLER, POR MAIORIA, D.E. 01.10.2009)
Em face do exposto, defiro parcialmente o pedido de suspensão da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5000234-18.2010.404.7009/PR, para
suspender os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do tributo no período em
que exigida com base na Lei nº 10.256/01.
Intime-se. Publique-se.
Transitada em julgado, arquivem-se.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2010.
Desembargador Federal VILSON DARÓS
Presidente”

Realmente, a argumentação construída pela agravante, bem como a
recente jurisprudência desta Corte, leva ao provimento do agravo e, consequentemente, à alteração da convicção por mim formada no momento
em que proferi a decisão monocrática.
O deferimento do pedido de suspensão da liminar foi baseado nos seguintes argumentos: (i) os créditos debatidos na ação originária alcançam
grandes cifras; (ii) o risco de efeito multiplicador de demandas; e (iii) a
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existência de pronunciamentos jurisprudenciais relevantes em favor da
tese defendida pela União.
Contudo, melhor examinando a matéria, verifica-se que alguns dos
precedentes trazidos pela União não dizem respeito propriamente à
contribuição instituída no art. 25 da Lei nº 8.212/91 e debatida nestes
autos. E mais: verifica-se, outrossim, que, além do entendimento atual
das Turmas que detêm competência em matéria tributária nesta Corte,
o próprio STF já sinalizou em favor da tese defendida pelo contribuinte
em duas oportunidades.
Inicialmente, registro que o precedente julgado nos autos da arguição
de inconstitucionalidade nº 2006.70.11.00309-7 não se amolda à questão
jurídica debatida nestes autos. Aquele incidente analisou a contribuição
prevista no art. 22A da Lei nº 8.212/91, devida pelas agroindústrias, ao
tempo em que nesta ação debate-se acerca da constitucionalidade do art.
25 do mesmo diploma legal, que trata de contribuição incidente sobre a
comercialização da produção do empregador rural pessoa física.
Além disso, ao contrário do sustentado pela União na petição inicial, o
egrégio STF reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição prevista
no art. 25 da Lei nº 8.212/91, no julgamento do RE nº 363.852/MG, já
levando em consideração a existência da Lei nº 10.256/01. Explico.
Após o advento da EC nº 20/98, sobreveio a Lei nº 10.256/2001, que
deu nova redação apenas ao caput do art. 25 da Lei nº 8.212/91, verbis:
“Art. 1º A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
(...)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos,
respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada
à Seguridade Social, é de:
(...)”

Dessa forma, como se vê, a lei nova apenas alterou o caput do referido
artigo, nada dispondo acerca dos incisos I e II. Ou seja, somente trata
dos sujeitos passivos. O fato gerador e a base de cálculo continuaram
com a redação dada pela Lei nº 9.528/1997, anterior à EC nº 20/1998.
Nessas circunstâncias, a alteração superveniente na Constituição não tem
o condão de dar suporte de validade à lei já maculada por inconstitucionaR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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lidade, pois, no julgamento do RE 363.852, o Supremo Tribunal Federal
reconheceu expressamente a inconstitucionalidade não apenas do caput,
como também de ambos os incisos do referido art. 25, na redação dada
pela Lei 9.528/97. Portanto, não há como exigir a contribuição apenas
com base no caput do mencionado artigo, ou seja, sem a definição de
uma alíquota ou base de cálculo.
E mais, o STF, analisando novamente a matéria em decisão recente
(17.06.2010), nos autos do RE nº 596.177, submetido ao procedimento
da repercussão geral, deferiu pedido liminar para dar efeito suspensivo
ao recurso extraordinário interposto pelo contribuinte até o julgamento
final da causa. Veja-se o teor da decisão:
“Petição 29776/2010-STF.
O recorrente sustenta a presença do periculum in mora e do fumus boni juris e requer
o deferimento de liminar ‘determinando a suspensão da exigibilidade da contribuição
previdenciária incidente sobre a comercialização da produção’ (fl. 196).
Para tanto, justifica a existência do fumus boni juris, em razão do julgamento, pelo
Plenário desta Corte, do RE 363.852/MG, por meio do qual foi declarada a inconstitucionalidade da contribuição social incidente sobre a comercialização da produção rural
de empregadores pessoas físicas, instituída pelo art. 1º da Lei 8.540/1992.
Além disso, alega que o periculum in mora está consubstanciado, uma vez que o
produtor, ora recorrente, está prestes a vender sua produção para as indústrias, razão
pela qual será obrigado, caso não seja deferida a liminar, a recolher a contribuição
mencionada.
Este recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, ataca acórdão que julgou constitucional a contribuição social incidente sobre a
comercialização da produção rural de empregadores pessoas físicas, instituída pela
Lei 8.540/1992.
Alega-se ofensa aos arts. 154, I, 194, 195, I, §§ 4º, 8º e 9º, da mesma Carta. Sustenta-se, em suma, a inconstitucionalidade da referida contribuição.
Passo a examinar o pedido de liminar.
O que pretende o recorrente, na verdade, é a atribuição de efeito suspensivo ao
extraordinário ora em exame.
Bem examinados os autos, verifico que os requisitos que ensejam a concessão da
medida liminar encontram-se presentes.
Com efeito, em 03.02.2010, o Tribunal concluiu o julgamento do RE 363.852/MG,
Rel. Min. Marco Aurélio, que foi conhecido e provido
‘para desobrigar os recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou
do seu recolhimento por sub-rogação sobre a ‘receita bruta proveniente da comercialização da produção rural’ de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos
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para abate, declarando a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, que
deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei 8.212/91, com redação atualizada até a Lei nº 9.528/97, até que legislação nova,
arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição.’
Assim, a tese apresenta plausibilidade jurídica suficiente a autorizar a medida liminar.
Quanto ao perigo da demora, entendo que esse milita em favor do requerente, pois
o indeferimento da medida poderá acarretar a manutenção do recolhimento de uma
exação já declarada inconstitucional por esta Corte.
Isso posto, defiro o pedido liminar para dar efeito suspensivo, até o julgamento final
da causa, a este recurso extraordinário.
Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 17 de junho de 2010.
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI
Relator”

Por fim, denota-se, outrossim, que os julgados mais recentes proferidos
pelas Turmas desta Corte sobre a contribuição devida pelo empregador
rural pessoa física (art. 25 da Lei nº 8.212/91) têm convergido para o
reconhecimento da ilegitimidade da sua instituição, mesmo após o advento da Lei nº 10.256/01. Veja-se as seguintes ementas:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. FUNRURAL. EMPREGADOR PESSOA FÍSICA. ART. 25 DA
LEI Nº 8.212/91. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. LEI
Nº 10.256/2001.
1. Os embargos de declaração não servem de via à rediscussão da matéria julgada.
2. Cabíveis os embargos de declaração com propósito de prequestionamento, de
acordo com as Súmulas 282 e 356 do Excelso STF e 98 do Egrégio STJ.
3. O RE nº 363.852/MG, julgado em 2010, já levou em conta a existência da
Lei nº 10.256/2001.” (TRF4, Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
00038276520094047110, 2ª Turma, Juíza Federal Vânia Hack de Almeida, por unanimidade, D.E. 23.09.2010)
“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. PESSOA FÍSICA EMPREGADOR. INEXIGIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. ADQUIRENTE. ADICIONAL AO SENAR. LEI
10256 DE 2001. EXIGIBILIDADE. 1. O adquirente e/ou cooperativa de produtos
rurais tem legitimidade ativa ad causam para postular a declaração de inexigibilidade
da contribuição para o Funrural sobre o comércio daquele, mas não para a restituição
ou compensação do tributo. Precedentes do STJ. 2. É inconstitucional a contribuição
sobre a comercialização dos produtos rurais, devida pelo produtor rural pessoa física,
prevista no art. 25 da Lei 8.212/91. Precedente do Supremo Tribunal Federal. 3. InR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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cólume o adicional ao Senar devido pelo produtor pessoa física, hodiernamente
exigido com base no art. 3º da Lei nº 10.256/01, publicada posteriormente ao
advento da EC 20/98, dando nova redação ao art. 6º da Lei nº 9.528, de 10 de
dezembro de 1997. 4. Apelação em parte provida.” (TRF4, Apelação Cível nº
2006.71.05.009454-9, 2ª Turma, Juíza Federal Carla Evelise Justino Hendges,
por unanimidade, D.E. 10.08.2010)
“TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. EMPREGADOR RURAL. INCONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. LEI Nº
10.256/2001.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 363.852/MG, reconheceu a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre a comercialização
de produtos vendidos por produtor rural, pessoa física, empregador, prevista no artigo
25 da Lei 8.212/91. Com efeito, resta afastada a obrigação do recolhimento daquele
tributo e devida a restituição dos valores recolhidos àquele título.
2. A Lei nº 10.256/2001, que alterou a redação do caput do art. 25 da Lei nº
8.212/1991, não legitima a exigência do tributo.
3. Os conceitos de faturamento, receita e resultado da comercialização da produção
não possuem significado equivalente. O art. 25 da Lei nº 8.212/1991 considera receita
como o valor recebido ou creditado pela comercialização da produção, sem permitir
qualquer exclusão da base de cálculo. Ainda que se conceba faturamento ou receita
como o total das receitas auferidas pelo produtor rural, é bem de ver que a legislação
da Cofins admite uma série de exclusões da base de cálculo, tanto sob a égide da LC
nº 70/91 quanto da Lei nº 9.718/1998, cujo art. 3º, § 1º, foi declarado inconstitucional
pelo STF. Assim, é forçoso concluir que não há como identificar, na nova redação do
inciso I do art. 195 da CF, dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998, a grandeza
econômica que a Lei nº 8.212/1991 quis atingir. Persiste, portanto, a necessidade de
se criar nova fonte de custeio por meio de lei complementar.
4. A Lei nº 10.256/2001 somente alterou o caput do art. 25 da Lei nº 8.212/1991,
que trata dos sujeitos passivos da contribuição. O fato gerador e a base de cálculo continuaram com a redação dada pela Lei nº 9.528/1997, anterior à EC nº 20/1998. Nessas
circunstâncias, a alteração superveniente na Constituição não tem o condão de dar
suporte de validade à lei já maculada por inconstitucionalidade. Não calha argumentar
que a Lei nº 10.256 apenas substituiu a contribuição sobre a folha de salários, visto
que a legitimidade dessa substituição condiciona-se aos mesmos requisitos formais e
materiais impostos à instituição das contribuições previdenciárias, nos termos do art.
195 da Constituição.” (TRF4, Apelação Cível nº 2007.71.00.030183-7, 1ª Turma, Des.
Federal Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, D.E. 28.07.2010)

Desse modo, considerando os relevantes precedentes a respeito do
mérito debatido na ação originária, entendo que os argumentos formu294
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lados na decisão monocrática, no sentido de demonstrar grave risco de
lesão à ordem pública, caso seja colocada em prática a decisão proferida
pelo juízo de primeiro grau, não mais prevalecem, sendo substanciais o
bastante para que se dê provimento a este agravo, pois o risco de lesão ao
erário resta esvaziado na medida em que a legalidade da exação debatida
nos autos originários não encontra respaldo na jurisprudência pátria.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo para indeferir o
pedido de suspensão.
É o voto.
VOTO DIVERGENTE
A Exma. Sra. Desa. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère:
Divirjo do eminente Relator quanto à contribuição do produtor rural
pessoa física, incidente sobre a comercialização da produção rural, nos
termos em que passo a expor:
Contribuição sobre a produção rural – pessoa física
Para melhor análise do caso, necessário um breve exame da sistemática
da contribuição previdenciária sobre a produção rural.
A contribuição devida ao Funrural sobre a comercialização de produtos
rurais manteve-se até a edição da Lei nº 8.213/91.
O art. 138 da citada lei expressamente extinguiu os regimes de
Previdência Social que cobriam as necessidades de proteção social e
atendimento assistencial da população rural pelo Prorural. Como este
programa era custeado também pela contribuição ao Funrural, à alíquota
de 2% sobre o valor de comercialização dos produtos rurais (art. 15, I,
da LC nº 11/71), a partir da publicação do decreto regulamentador da lei
de benefícios, referida contribuição deixou de ter respaldo legal.
Desta forma, o contribuinte estava obrigado a pagar o Funrural até
o advento da Lei nº 8.213/91, na esteira do entendimento adotado pelas
Primeira e Segunda Turmas do STJ, conforme abaixo se transcreve:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO CONFIGURADA. FUNRURAL. LEI Nº 7.787/89. INCIDÊNCIA SOBRE
PRODUTOS RURAIS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no
acórdão ou sentença, omissão, contrariedade ou obscuridade, nos termos do art. 535,
I e II, do CPC, ou para sanar erro material. 2. A contribuição previdenciária instituída
pela Lei Complementar 11/71, Pro-Rural, foi recepcionada pela Constituição Federal de
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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1988. 3. Com a edição da Lei 7.787/89, substitui-se a alíquota fracionada de 18,2%
pela alíquota única de 20%, especificando-se no artigo 3º, § 1º, que a unificação
implicava a extinção do Pro-Rural como entidade isolada a partir de 1º de setembro de
1989. 4. Entretanto, o Pro-Rural era custeado por contribuição devida pelas empresas,
sobre a folha de salários, bem como pelo produtor rural, sobre o valor comercial dos
produtos rurais. Consectariamente, a Lei 7.789/89 extinguiu apenas a contribuição ao
Pro-Rural relativa à folha de salários, subsistindo a contribuição sobre a comercialização
dos produtos rurais (art. 15, II, da LC nº 11/71). 5. Segue-se, portanto, que a extinção
da contribuição sobre o valor comercial dos produtos rurais sobreviveu à Lei 7.787/89,
até que veio a ser extinta, expressamente, pela Lei 8.213/91. 6. Embargos de declaração
acolhidos para, sanando a omissão, dar provimento ao recurso especial interposto pela
Usina Serra Grande S/A e condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios
à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em prol da Cooperativa, ora
embargante.” (STJ, EDREsp 586534/AL, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, j. em
10.08.2004, unânime, DJU de 25.08.2004, p. 141)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. FUNRURAL. LEI Nº 7.787/89. EXTINÇÃO. LEI Nº 8.213/91. PRECEDENTES. 1. Comprovada a existência de certidão de juntada do recurso especial,
tem-se por satisfeito o requisito quanto à tempestividade do recurso. 2. A orientação
jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o art. 3º, inciso I, § 1º, da Lei nº 7.787/89
extinguiu apenas a contribuição do Funrural incidente sobre a folha de salários, prevista
no art. 15, inciso II, da Lei Complementar nº 11/71, subsistindo a aludida contribuição
sobre a comercialização de produtos rurais que, por sua vez, somente foi suprimida com
a edição da Lei nº 8.213/91, em seu art. 138. 3. Agravo regimental provido.” (STJ, AGA
476898/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 03.08.2004,
DJU de 13.09.2004, p. 202)

A contribuição social previdenciária vulgarmente denominada Novo
Funrural foi instituída pela Lei nº 8.540/92, que, em seu art. 1º, deu nova
redação aos arts. 25 e 30 da Lei nº 8.212/91.
A redação original do art. 25 da Lei nº 8.212/91 previu expressamente
a incidência de contribuição sobre a comercialização da produção rural;
todavia, submeteu somente o segurado especial à exigência, in verbis:
“Art. 25. Contribui com 3% (três por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção o segurado especial referido no inciso VII do art. 12.
§ 1° O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória
referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 21.
§ 2° Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal,
vegetal ou mineral, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento
ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de
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lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os
resíduos obtidos através desses processos.”

Na redação dada pela Lei nº 8.540/92, o citado art. 25 definiu como
contribuintes tanto o empregador rural pessoa física como o segurado
especial; o art. 30, ao mesmo tempo, impôs ao adquirente/consignatário/
cooperativas o dever de proceder à retenção do tributo.
Assim restou estabelecido:
“Art. 12:
(...)
V – (...)
a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou
pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de
prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de
forma não contínua;
(...)
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física e do segurado especial
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada a Seguridade Social, é de:
I – 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II – 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
1° O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória
referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do art. 21 desta lei.
2° A pessoa física de que trata a alínea a do inciso V do art. 12 contribui, também,
obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta lei.
3° Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal
ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem,
limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento,
cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos
obtidos através desses processos.
4° Não integra a base de cálculo dessa contribuição a produção rural destinada ao
plantio ou reflorestamento, nem sobre o produto animal destinado a reprodução ou
criação pecuária ou granjeira e a utilização como cobaias para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e por quem a utilize diretamente com
essas finalidades, e, no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade que, registrada
no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária, se dedique ao
comércio de sementes e mudas no País.
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
III – a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25, até o dia 2 do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de estas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento;”

O STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 363.852/MG, em
03.02.2010, decidiu que a alteração introduzida pelo art. 1º da Lei nº
8.540/92 – que fez incidir a contribuição sobre a comercialização da
produção rural – infringiu o § 4º do art. 195 da Constituição, uma vez que
constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social sem a observância
da obrigatoriedade de lei complementar para tanto.
Oportuno citar trecho do voto do eminente Ministro Marco Aurélio, relator do Recurso Extraordinário acima citado, pois didaticamente explicitou
quanto à necessidade de lei complementar para a nova fonte de custeio:
“(...) Ora, como salientado no artigo de Hugo de Brito Machado e Hugo de Brito
Machado Segundo, houvesse confusão, houvesse sinonímia entre o faturamento e o
resultado da comercialização da produção, não haveria razão para a norma do § 8º do
artigo 195 da Constituição Federal relativa ao produtor que não conta com empregados e exerça atividades em regime de economia familiar. Já estava ele alcançado pela
previsão imediatamente anterior – do inciso I do artigo 195 da Constituição. Também
sob esse prisma, procede a irresignação, entendendo-se que comercialização da produção é algo diverso de faturamento e este não se confunde com receita, tanto assim
que a Emenda Constitucional nº 20/98 inseriu, ao lado do vocábulo ‘faturamento’, no
inciso I do artigo 195, o vocábulo ‘receita’. Então, não há como deixar de assentar
que a nova fonte deveria estar estabelecida em lei complementar. O mesmo enfoque
serve para rechaçar a óptica daqueles que vislumbram, no artigo 25, incisos I e II, da
Lei nº 8.212/91 a majoração da alíquota alusiva à citada contribuição que está prevista
na Lei Complementar nº 70/91. (...)”

O quadro acima exposto indica que havia necessidade de lei complementar para a instituição da nova fonte de custeio. Contudo, com
o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, o artigo 195 da CF/88
passou a ter nova redação, na qual foi acrescido o vocábulo “receita” na
alínea b do inciso I, verbis:
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
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dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro; (...)”

Assim, em face do permissivo constitucional (EC nº 20/98), passou a
ser admitida a edição de lei ordinária para dispor acerca da contribuição
do empregador rural pessoa física incidente sobre a receita/faturamento.
Esse reconhecimento ocorreu no âmbito da EC nº 20/98, portanto
somente após essa data afigura-se correta a definição da base de cálculo
da exação debatida como sendo a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, por meio de lei ordinária.
Em decorrência, é desnecessária a instituição da exação em comento
por lei complementar, porque já tem fonte de custeio constitucionalmente
prevista (art. 195, I e § 8º), somente sendo exigida a instituição de contribuição para a seguridade social por meio de tal instrumento normativo
para a criação de novas fontes de financiamento, consoante o disposto no
artigo 195, § 4º. Assim, não está condicionada à observância da técnica
da competência legislativa residual da União (art. 154, I).
Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
“Conforme já assentou o STF (RREE 146733 e 138284), as contribuições para a
seguridade social podem ser instituídas por lei ordinária, quando compreendidas nas
hipóteses do art. 195, I, CF, só se exigindo lei complementar quando se cuida de criar
novas fontes de financiamento do sistema (CF, art. 195, § 4).” (RE 150755-PE, DJ
20.08.93)

Vale referir que, na conclusão do voto proferido no RE nº 363.852/MG,
em 03.02.2010, o relator Ministro Marco Aurélio ressalvou a declaração
de inconstitucionalidade até que legislação nova, arrimada na Emenda
Constitucional nº 20/98, viesse a instituir a contribuição:
“(...) conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os recorrentes da
retenção e do recolhimento da contribuição social ou de seu recolhimento por sub-rogação sobre a ‘receita bruta proveniente da comercialização da produção rural’
de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovino para abate, declarando a
inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos
12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com redação
atualizada até a Lei nº 9.528/97, até que legislação nova, arrimada na Emenda ConsR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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titucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição (...).”

Como consequência, com a edição da Lei nº 10.256/2001, que deu
nova redação ao artigo 25 da Lei nº 8.212/91, resta superada a inconstitucionalidade da contribuição ora em debate.
Ora, tendo em conta que a EC nº 20/98 ampliou a base econômica para
permitir a instituição de contribuições à Seguridade Social sobre “receita
ou faturamento”, as discussões anteriores perderam a sua utilidade no
que diz respeito à legislação superveniente.
Após a EC nº 20/98, quaisquer receitas do contribuinte podem ser
colocadas, por lei ordinária, como integrantes da base de cálculo da
contribuição.
Enquanto as Leis nos 8.540/92 e 9.528/97, surgidas à luz da redação
original do art. 195, I, da CF/88, eram inconstitucionais por extrapolarem a base econômica de então, a Lei nº 10.256/01, que sobreveio quando
já vigente a nova redação do art. 195, I, a, da Carta Magna, dada pela
EC nº 20/98, alcançou validamente as diversas receitas da pessoa física.
O artigo 25, I e II, da Lei nº 8.212/91, em sua redação atual, assim
dispõe:
“Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial, referidos,
respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada
à Seguridade Social, é de:
I – 2% (dois por cento) da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção;
II – 0,1% (um décimo por cento) da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho.”

Como se pode verificar, a redação dada ao caput do citado artigo foi
alterada significativamente, com a expressa previsão de que a contribuição incidente sobre a receita bruta advinda da comercialização da
produção rural é substitutiva da contribuição prevista no art. 22, incisos
I e II, da Lei nº 8.212/91, que trata da contribuição da empresa sobre o
total da remuneração paga aos empregados e trabalhadores avulsos e ao
seguro de acidente do trabalho. Tem-se, assim, que houve substancial
modificação da legislação que trata do assunto. Dessa forma, o só fato
de não terem as alíneas da redação original do artigo 25 sido novamente
redigidas pela Lei nº 10.256/01 significa que os incisos foram ratificados pela nova lei, atribuindo-lhes novo fundamento legal, agora uma
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lei ordinária editada já na vigência da nova redação do artigo 195, I, b,
da Constituição Federal, ofertada pela EC nº 20/98, com a previsão da
possibilidade de incidência da contribuição para a Seguridade Social
também sobre a receita.
Importante referir que o art. 25 da Lei nº 8.212/91, desde a redação
conferida pela Lei nº 8.540/92, previa a exação com relação a duas espécies de contribuintes, quais sejam: a) o produtor rural com empregados
e b) o segurado especial sem empregados.
A decisão proferida pelo STF somente abrange o produtor rural
pessoa física empregador. Assim, ao declarar a inconstitucionalidade da exação em relação ao empregador rural pessoa física, a Corte
Suprema alcançou apenas a expressão “do empregador rural pessoa
física”, constante no caput do art. 25 da citada lei, restando incólume
os incisos I e II. Tem-se, portanto, que a base de cálculo de 2% sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção não
foi extirpada do mundo jurídico. Dessa forma, a Lei nº 10.526/01,
para substituir a contribuição a qual alude o art. 22, I e II, da Lei nº
8.212/91 pela incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, apenas devia alterar o caput do art. 25
da Lei nº 8.212/91, o que efetivamente foi feito.
Logo, não há falar em inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei nº
8.212/91, na redação dada pela Lei nº 10.256/01, conforme postulado
na inicial, uma vez que em conformidade com os preceitos da Lei Maior.
Entretanto, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica
entre o produtor rural pessoa física e o Fisco decorrente das normas
constantes no art. 25, I e II, com a redação que lhe deram as Leis nos
8.540/92 e 9.528/97.
Por oportuno, saliento que o empregador rural pessoa física não está
obrigado ao pagamento da Cofins, não se podendo falar, assim, em bis
in idem, mas apenas a tributação de uma das bases econômicas previstas
no art. 195, I, da CF, sem qualquer sobreposição.
Explico: o Código Civil, em seu art. 971, preceitua que
“o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as
formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro
Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito,
ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro.”
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Dessa forma, o produtor rural pessoa física poderá optar se quer, ou
não, ser considerado equiparado para todos os fins como “empresário”.
Optando pelo regime empresarial, e concretizada essa opção na Junta
Comercial do Estado, ficará sujeito integralmente ao regime aplicado
ao empresário comum, tendo em vista que passará a ser considerado
como pessoa jurídica, restando, assim, obrigado ao recolhimento das
contribuição à Cofins, nos termos da LC nº 70/91. No entanto, se não
optar pelo regime empresarial, não será considerado pessoa jurídica
e, consequentemente, não é contribuinte da Cofins.
Também não há falar em violação ao tratamento isonômico, tendo em
vista que o empregador rural pessoa física está obrigado ao recolhimento
da contribuição prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91 em substituição à
contribuição prevista no artigo 22 do mesmo diploma legal.
Em relação à Emenda Constitucional nº 42, de 2003, a mesma
apenas declarou que, na hipótese de substituição gradual da contribuição sobre a folha de salários pela incidente sobre a receita bruta,
aplica-se a não cumulatividade. Não criou o direito à substituição.
Este Tribunal, inclusive, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 2006.70.11.000309-7, relator Des. Federal Álvaro Eduardo
Junqueira, DJ 01.10.2009, já declarou ser possível, sim, a substituição
antes da citada emenda.
Assim, devidas as contribuições sociais incidentes sobre a
receita bruta da comercialização de produtos pelo empregador
rural pessoa física apenas a partir da entrada em vigor da Lei nº
10.256/01, em 10.07.2001, somente a partir dessa data, quando
em vigor referida lei.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo legal.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2005.72.07.002128-8/SC
Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler
Apelante: Alcinei Nandi Guarezzi
Advogado: Drs. Juarez Bittencourt Junior e outros
Apelante: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – Ibama
Advogado: Dr. Luis Gustavo Wasilewski
Apelados: Os mesmos
Apelada: Fundação Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente – Fatma
Advogados: Drs. Geraldo Stelio Martins e outros
EMENTA
Direito Processual Civil. Agravo retido. Decisão que decide impugnação ao valor da causa. Cabimento. Valor da causa em ação de indenização por dano ambiental. Compatibilidade com o valor aferido como
necessário à reconstituição do dano. Direito Civil. Responsabilidade
civil por dano ao meio ambiente. Solidariedade do poluidor e do órgão
que deferiu licença irregularmente. Recomposição do dano ambiental.
Imprescindibilidade de acompanhamento técnico. Cumulatividade de
condenações: recomposição do dano, condenação em dinheiro e ao
cumprimento de medidas compensatórias. Honorários advocatícios.
1. Cabível a interposição de agravo retido contra a decisão que julga
impugnação ao valor da causa, uma vez que a lei atribuiu ao recorrente
a opção por ele ou pelo agravo de instrumento, ressalvadas as exceções
previstas na legislação processual. Precedentes do E. STJ.
2. É compatível com causa que aprecia dano ambiental valor que
considera os gastos a serem despendidos na recuperação do ambiente
degradado e os custos relativos às vistorias e avaliações necessárias a
esse fim.
3. Princípio basilar da responsabilidade civil é a obrigação que tem
o ofensor de recompor o dano. A Constituição Federal prevê expressamente a responsabilização civil que mantenha conduta ou atividade
lesiva ao meio ambiente, independentemente da sua responsabilização
civil ou criminal.
4. Há solidariedade entre o poluidor e a Fatma, que licenciou irreR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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gularmente a obra, não só em decorrência de atributos particulares dos
sujeitos responsáveis e da modalidade de atividade, mas também da
própria indivisibilidade do dano, consequência de ser o meio ambiente
uma unidade infragmentável. Magistério do Min. Herman Benjamin.
5. Em se tratando da reparação de dano ambiental, é imprescindível
estudo científico e técnico acerca da recomposição ao estado original
da área afetada, pois, sem plano de recuperação prévio, bem como sem
acompanhamento dos órgãos competentes, não há garantias de que a área
possa ser restaurada adequadamente. A recuperação do dano perpetrado
deve ser procedida pelos réus, observando as exigências técnicas do Ibama.
6. Quanto à cumulatividade de obrigações reparatórias de dano ambiental,
não se configura bis in idem em duas hipóteses: a) quando a causa de pedir
for diferente para a condenação em dinheiro e a obrigação de fazer; ou b)
quando houver parcela da obrigação passível de recomposição in natura e
parcela irrecuperável. Ainda, também possível a cumulação quando cabível a
reparação de “lucros cessantes” ambientais, decorrentes do período de espera
para o cumprimento da obrigação de reconstituir, em que a coletividade é
privada de desfrutar do meio ambiente. Precedentes do E. STJ.
7. Uma vez que o empreendedor pretendia explorar a área, obtendo
benefício econômico, deve responder pelo ônus decorrente de sua atividade (teoria do risco-proveito), respondendo pela indenização em dinheiro,
cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante
apresentação de parecer por profissional habilitado, no qual será calculado
o valor do dano não passível de recomposição pela obrigação de fazer.
Também deverá ressarcir o Ibama de seus custos no procedimento de
reconstituição, indenizando laudos, vistorias e demais intervenções que
sejam necessárias. O valor apurado deverá ser revertido ao Fundo de
Reconstituição de Bens Lesados, na forma do artigo 13 da Lei nº 7.347/85
(Lei da Ação Civil Pública), regulamentado pelo Decreto nº 1.306/94.
8. As medidas compensatórias têm cunho não pecuniário e apresentam-se como alternativa de indenização de impactos ambientas negativos
não mitigáveis e como complemento da recuperação in natura, sendo
também informadas pelo princípio do poluidor-pagador. Prestam-se,
ainda, a recompor o custo operacional da Polícia Ambiental, reduzindo o
custo da Polícia Ambiental para o Poder Público. São previstas no artigo
3º da Lei nº 7.347/85, que prescreve que a ação civil pública poderá ter
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por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, incluindo
a recuperação específica e a reparação por equivalente. São também
previstas expressamente na Convenção da Biodiversidade, subscrita em
1992, no Rio de Janeiro, e ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo
nº 2, de 03.02.1994.
9. A fim de complementar a recuperação in natura e visando à prevenção de danos futuros, cabível a prestação de ação educativa junto à
comunidade, especialmente junto às instituições de ensino fundamental
e médio da região, no qual deverá ser lecionada a importância do meio
ambiente sadio e equilibrado, abordando-se, especialmente, as qualidades da área degradada e a necessidade de sua proteção para o benefício
de toda a coletividade. Ainda, a título de medida compensatória para
a recomposição do custo operacional da Polícia Ambiental, cabível a
doação de veículo utilitário para a fiscalização ambiental.
10. Verba honorária arbitrada considerando a importância da causa
e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do disposto no artigo
20 do CPC e de acordo com os parâmetros desta Turma.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por unanimidade, negar provimento ao agravo retido da Fatma, dar
provimento à apelação do Ibama e julgar prejudicado o apelo de Alcinei
Nandi Guarezzi, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 21 de julho de 2010.
Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, Relatora.
RELATÓRIO
A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Trata-se de
apelação interposta contra sentença que julgou: a) extinto, com base no
art. 267, VI, do CPC, o pedido de anulação das licenças ambientais; b)
improcedente o pedido de indenização em dinheiro, com base no art.
269, I, do CPC; c) improcedente o pedido de implantação de medidas
compensatórias, com base no art. 269, I, do CPC; e d) procedente o pedido
de reparação do dano ambiental para condenar os réus, solidariamente, à
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obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada mediante
retirada do saibro utilizado e depositado no local. Outrossim, em face da
sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com os honorários
de seu patrono (artigo 21 do CPC).
Em suas razões, sustenta Alcinei Nandi Guarezzi, basicamente, que
sucumbiu em parte mínima do pedido, já que condenado apenas a reparar
o dano ambiental, recuperando a área degradada mediante a retirada do
saibro utilizado e depositado no local. Requer sejam os ônus sucumbenciais (custas e honorários) imputados unicamente ao Ibama.
O Ibama, por sua vez, também apela, afirmando, em síntese, que: a) o
réu foi multado administrativamente por instalar, em infração à lei, obra
potencialmente poluidora no Município de Jaguaruna; b) indeferiu o licenciamento ambiental por estar o projeto integralmente inserido em Área
de Preservação Permanente; c) apesar das circunstâncias narradas nos
itens a e b, o empreendimento foi licenciado pela Fatma, o que ensejou
a propositura da presente ação civil pública. Sustenta que a sentença, a
despeito de ser procedente quanto à reparação do dano, merece reforma,
pois a obrigação do réu não deve se limitar a retirar o saibro depositado
no local, devendo se dar a reparação mediante Plano de Recuperação
da Área Degradada, a fim de que a área degradada retorne ao estado
inicial – procedimento que envolve matéria técnica científica complexa,
que não prescinde de estudo criterioso. Em face da gravidade do dano
ambiental – dunas foram terraplenadas, abrindo-se estradas –, assevera
que se impõem medidas compensatórias, bem como a indenização em
dinheiro. Postula, por fim, a condenação dos réus nos ônus sucumbenciais.
Nas suas contrarrazões, a Fatma afirma não ter agido ilegalmente,
reiterando o agravo retido interposto na impugnação ao valor da causa.
Com contrarrazões de Alcinei Nandi Guarezzi, subiram os autos a
esta Corte.
O Ministério Público Federal aviou parecer pelo provimento da apelação do Ibama e pelo não provimento da apelação do réu.
É o relatório.
VOTO
Considerando a pluralidade de recursos, examino-os individualmente,
fazendo-o por tópicos.
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1. Agravo retido de Fatma, reiterado nas contrarrazões
1.1 Cabimento do recurso
Preliminarmente, confirmo o cabimento do agravo retido contra a
decisão que julgou impugnação ao valor da causa, uma vez que a lei
atribuiu ao recorrente a opção por ele ou pelo agravo de instrumento,
ressalvadas as exceções previstas na legislação processual. Nesse sentido são os precedentes do E. STJ: 1) em decisões monocráticas: REsp
542231, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 24.02.2005; AG 346702,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 15.12.2000; e AG 299343,
Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 29.06.2000; e
2) em julgados do colegiado: REsp 163625/RJ, Relator Ministro Barros
Monteiro, DJ de 01.07.2004; e REsp 41128/SP, Relator Ministro Cesar
Asfor Rocha, DJ de 18.05.1998; REsp 675.183/SC, 1ª Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, DJ de 26.09.2005, p. 216; REsp 163.625/RJ, 4ª Turma, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ de 01.07.2004, p. 196; AgRg nos EDcl no
Ag 998.378/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 18.08.2008.
1.2 Do valor da causa
Isso posto, verifico que o Ibama atribuiu à causa o valor de R$
400.000,00 e que entende serem os danos “de grande monta e de valor
inestimável”, envolvendo bem indisponível que deve ser preservado no
interesse da coletividade.
A agravante Fatma, por sua vez, discorda, afirmando ser o “dano
ambiental mínimo e totalmente reversível”, razão pela qual o valor da
causa deveria ser retificado para R$ 1.000,00.
Examinando os autos, verifico que, embora seja de difícil estimação
o dano ambiental e, consequentemente, a aferição do valor da causa,
os relatórios e laudos trazidos aos autos pela parte-autora demonstram
a gravidade da ocorrência, que não pode ser simplistamente reduzida a
“danos mínimos”, podendo ser recompostos com R$ 1.000,00. Quanto
à questão, tecerei maiores considerações quando do exame do mérito.
De fato, o valor indicado pelo Ibama na inicial afigura-se mais
compatível com causas dessa natureza, considerando os gastos a serem
despendidos na recuperação do ambiente degradado e tendo em vista,
ainda, os custos relativos às vistorias e avaliações necessárias a esse fim.
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Nessas condições, mantenho o valor atribuído à causa pelo Ibama e
nego provimento ao agravo retido.
2. Apelo do Ibama
2.1 Da obrigação de recompor o dano
2.1.1 Fundamentos legais da obrigação de indenizar o dano ambiental
Princípio basilar da responsabilidade civil é a obrigação que tem o
ofensor de recompor o dano.
A Constituição Federal prevê expressamente a responsabilização civil
que mantenha conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, independentemente da sua responsabilização civil ou criminal. Leia-se:
“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.
(...)
§ 3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão
os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

A responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente é objetiva,
conforme previsão do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81:
“Art 14 – Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual
e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção
dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará
os transgressores:
(...)
§ 1º – Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério
Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”

Ainda, consigno que nada obsta que a ré Fatma, fundação vinculada
ao Estado de Santa Catarina, seja responsabilizada pelo dano controvertido neste feito, porque a Lei nº 6.938/81, acima mencionada, confirma a
possibilidade de ser responsabilizada pessoa jurídica de direito público.
Leia-se:
“Art 3º – Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
(...)
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IV – poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;”

2.1.2 Da responsabilidade pela recomposição do dano ambiental
De fato, tenho por evidente ser o empreendedor o responsável direto
pelo dano. Todavia, reconheço também a participação indireta da ré
Fatma, pois sem as licenças por ela expedidas – à revelia de parecer do
Ibama e de prévio estudo de impacto ambiental – o dano provavelmente
não teria sido perpetrado.
Nesse ponto, destaco que o fato de ter a Fatma modificado sua posição,
tendo posteriormente cancelado as licenças expedidas, não tem o condão
de alterar esse entendimento, especialmente porque se trata de instituição
cuja atribuição precípua é a defesa do meio ambiente, esperando-se dela
atuação nesse sentido, por meio de profissionais qualificados – o que
pressupõe o correto reconhecimento da área e a observância dos preceitos
legais pertinentes, notadamente quanto à necessidade de oitiva do Ibama,
também pelo fato de se tratar de empreendimento que se situaria em área
de interesse federal (terreno de marinha).
Ainda, quanto à tese do empreendedor de que teria agido em exercício regular de direito, já que dispunha de licença da Fatma, tenho que
tampouco merece prosperar, pois ao Poder Público não é dado dispor
de bem da coletividade, como é o meio ambiente, nem desconsiderar
valores ambientais constitucionais.
Assim, ainda que tenha agido com autorização do órgão competente, esse fato não afasta a obrigação de reparar o dano em âmbito civil,
limitando-se esse fato a impedir que o mesmo órgão da Administração
que o autorizou a proceder ilicitamente imponha-lhe sanções administrativas. Nesse sentido leciona Paulo Affonso Leme Machado, em Direito
Ambiental Brasileiro. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 362-363.
A responsabilidade, na hipótese, é solidária entre os causadores do
dano. Quanto à questão, oportuna a invocação na sentença das lições de
Annelise Monteiro Steigleder, que ora transcrevo, adotando como razões
de decidir, in verbis:
“Conhecendo-se a identidade das fontes geradoras da contaminação, aplicam-se
a elas o regime de responsabilização civil objetiva e o princípio da cossolidariedade
entre os copoluidores, apreendido mediante interpretação dos arts. 258, 259, 275 e
942 do novo Código Civil. Tais normas visualizam a degradação ambiental como um
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fato danoso único e indivisível, pressupondo que, em consequência da impossibilidade
de fragmentação do dano, o nexo causal é comum.
Benjamim leciona que a solidariedade, no caso, é não só decorrência de atributos
particulares dos sujeitos responsáveis e da modalidade de atividade, mas também da
própria indivisibilidade do dano, consequência de ser o meio ambiente uma unidade
infragmentável. A responsabilização in solidum, em matéria ambiental, encontra seu
fundamento originário no Código Civil, na teoria geral dos atos ilícitos; com maior
ímpeto e força reaparece na norma constitucional, que desenhou de forma indivisível
o meio ambiente, ‘bem comum de todos’, cuja ofensa estão os ‘poluidores’ (no plural
mesmo) obrigados a reparar, propiciando, por isso mesmo, a aplicação do art. 892,
primeira parte, do Código Civil, sendo credora a totalidade da coletividade afetada.”
(Responsabilidade Civil Ambiental: as dimensões do dano ambiental no Direito brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 217)

Isso posto, reconheço a responsabilidade solidária entre os réus Fatma e Alcinei Nandi Guarezzi no que pertine à recomposição do dano
perpetrado.
2.1.3 Do dano
A ocorrência do dano ambiental não é controvertida no presente caso,
haja vista que o autor Ibama autuou o empreendedor Alcinei Nandi Guarezzi, ato administrativo de legalidade presumida, por ter terraplenado
campo de dunas em Área de Preservação Permanente – APA, abrindo
estradas. Ainda, foram canceladas as licenças ambientais inicialmente
deferidas pela própria ré Fatma.
A controvérsia resume-se, sim, à extensão do dano e sua complexidade
e à forma de sua reparação.
Isso posto, destaco que restou configurado o dano ao meio ambiente,
portanto, pela instalação, ainda que em fase inicial, de obra potencialmente poluidora, consubstanciada em loteamento em área de preservação
permanente (dunas), no interior da área de Proteção Ambiental da Baleia
Franca, tal como se lê da informação técnica do Ibama às fls. 17-52 e do
parecer técnico da Fatma às fls. 580-590.
A Fatma, no documento acima mencionado, assevera que “a recuperação da área passa pela retirada do saibro depositado, deixando que
a recomposição natural trabalhe, particularmente devido à intensidade
eólica na região”.
O Ibama, por sua vez, entende indispensável a elaboração de Plano
de Recuperação da Área Degradada, pois a recomposição da área envol310
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veria matéria técnica científica complexa, que não prescinde de estudo
criterioso.
O MM. Julgador monocrático entendeu que a restituição do status quo
ante deveria se restringir “à retirada do saibro utilizado na abertura de
acesso, bem como do restante do material desprezado no local”. Todavia,
tenho que a questão merece julgamento sob prisma diverso.
Em se tratando da reparação de dano ambiental, entendo ser imprescindível estudo científico e técnico. De fato, sem plano de recuperação
prévio, bem como sem acompanhamento dos órgãos competentes, não
há garantias de que a área possa ser restaurada adequadamente.
Em face da complexidade que envolve fauna e flora nessa área – que
não por acaso é área de proteção permanente –, afigura-se leviana a
conclusão de que a mera retirada do saibro e a ação dos ventos reconstituiriam as condições originais do local degradado.
Portanto, reputo devido o provimento do apelo do Ibama para que a
recuperação do dano perpetrado seja procedida pelos réus, observando
as exigências técnicas do órgão.
Isso posto, passo a examinar a irresignação da autarquia quanto à
cumulação de obrigações reparatórias – a de reconstituir o estado anterior,
a condenação em dinheiro e ao cumprimento de medidas compensatórias.
2.2 Da cumulatividade de obrigações reparatórias
Quanto à cumulatividade de obrigações reparatórias de dano ambiental, entendo que não haveria bis in idem em duas hipóteses: a) quando a
causa de pedir for diferente para a condenação em dinheiro e a obrigação
de fazer ou; b) quando houver parcela da obrigação passível de recomposição in natura e parcela irrecuperável. Isso porque nem sempre é possível
a completa recuperação ambiental pela reconstituição do estado anterior,
pois o dano pode ter comprometido a biodiversidade, por exemplo.
Considero, ainda, possível a cumulação quando cabível a reparação
de “lucros cessantes” ambientais, decorrentes do período de espera para
o cumprimento da obrigação de reconstituir, em que a coletividade é
privada de desfrutar do meio ambiente.
De fato, tenho que nessas hipóteses não há bis in idem, pois os fatos-fundamentos da obrigação são distintos e permitem o cúmulo.
O próprio Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do
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Eminente Ministro Teori Albino Zavascki, já se manifestou nesse mesmo
sentido, tal como se lê da ementa, que abaixo transcrevo, in verbis:
“PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA
TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE
PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. ART. 3º DA
LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, DA CF/88, ARTS.
2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL.
1. O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em normas constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º e 4º), está
fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação
integral. Deles decorrem, para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas
(fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis
de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário,
se cumulam, se for o caso.
2. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao
meio ambiente (CF, art. 129, III). Como todo instrumento, submete-se ao princípio da
adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano
jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material. Somente assim será
instrumento adequado e útil.
3. É por isso que, na interpretação do art. 3º da Lei 7.347/85 (‘A ação civil poderá
ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer’), a conjunção ‘ou’ deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente), e não o de
alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a
seus fins). É conclusão imposta, outrossim, por interpretação sistemática do art. 21 da
mesma lei, combinado com o art. 83 do Código de Defesa do Consumidor (‘Art. 83.
Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas
as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.’), e, ainda,
pelo art. 25 da Lei 8.625/1993, segundo o qual incumbe ao Ministério Público ‘IV –
promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção,
prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente (...)’.
4. Exigir, para cada espécie de prestação, uma ação civil pública autônoma, além de
atentar contra os princípios da instrumentalidade e da economia processual, ensejaria
a possibilidade de sentenças contraditórias para demandas semelhantes, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com finalidade comum (medidas de tutela
ambiental), cuja única variante seriam os pedidos mediatos, consistentes em prestações
de natureza diversa. A proibição de cumular pedidos dessa natureza não existe no procedimento comum, e não teria sentido negar à ação civil pública, criada especialmente
como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite,
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pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (REsp
605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 18.08.2005, DJ 17.10.2005, p. 179)

No mesmo sentido veja-se também o REsp 625.249/PR, Rel. Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.08.2006, DJ 31.08.2006, p. 203.
Assim, não vejo óbice à condenação em dinheiro e à prestação de
medidas compensatórias no presente caso, paralelamente à obrigação
de reconstituir o dano perpetrado.
2.3 Da condenação em dinheiro
A condenação em dinheiro é de responsabilidade única do empreendedor, Alcinei Nandi Guarezzi, pela teoria do risco-proveito.
Ora, uma vez que pretendia explorar a área, obtendo benefício econômico, deve responder pelo ônus decorrente de sua atividade. Saliento
que a indenização em pecúnia não deve ser socializada com a Fatma,
que jamais auferiria lucro com o empreendimento, tendo, sim, incorrido
em omissão.
Para aferir, todavia, o quantum a ser indenizado, é indispensável
que haja liquidação de sentença, em face da complexidade que encerra
causas dessa natureza.
Em liquidação deverá ser apresentado parecer por profissional habilitado, no qual será calculado o valor do dano não passível de recomposição pela obrigação de fazer – documento que deve ser devidamente
contraditado pelos réus.
Da mesma forma, deverão ser quantificados os “lucros cessantes”
ambientais, consubstanciados na espera para o cumprimento da obrigação de reconstituir, em que a coletividade foi privada de desfrutar da
área degradada.
Observo que o julgador não estará adstrito aos laudos produzidos,
podendo produzir outras provas que conduzam a seu convencimento de
qual o valor devido.
O valor apurado deverá ser revertido ao Fundo de reconstituição de
Bens Lesados, na forma do artigo 13 da Lei nº 7.347/85 (Lei da Ação
Civil Pública), regulamentado pelo Decreto nº 1.306/94.
Por fim, destaco que indenização em dinheiro deverá ressarcir o
Ibama de seus custos no procedimento de reconstituição – esse custo,
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como disposto no item 2.1.3, deverá ser suportado solidariamente pelos
réus –, indenizando laudos, vistorias e demais intervenções que sejam
necessárias.
2.4 Da condenação em medidas compensatórias
Quanto ao pedido de compensação dos réus em medidas compensatórias, consigno, inicialmente, que estas têm cunho não pecuniário e
apresentam-se como alternativa de indenização de impactos ambientas
negativos não mitigáveis e como complemento da recuperação in natura,
sendo também informadas pelo princípio do poluidor-pagador. Prestam-se, ainda, a recompor o custo operacional da Polícia Ambiental, reduzindo o custo da Polícia Ambiental para o Poder Público.
As medidas compensatórias são previstas no artigo 3º da Lei nº
7.347/85, que prescreve que a ação civil pública poderá ter por objeto
o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, incluindo a recuperação específica e a reparação por equivalente. São também previstas
expressamente na Convenção da Biodiversidade, subscrita em 1992, no
Rio de Janeiro, e ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 2, de
03.02.1994.
Considerando, portanto, sua finalidade e as particularidades do caso
e da área afetada, reputo-as cabíveis.
Condeno, assim, a ré Fatma, a título de medida compensatória complementar à recuperação in natura e visando à prevenção de danos futuros,
à prestação de ação educativa junto à comunidade, especialmente junto
às instituições de ensino fundamental e médio da região, consubstanciada
em curso de duração não inferior a uma hora, no qual deverá ser lecionada a importância do meio ambiente sadio e equilibrado, abordando-se,
especialmente, as qualidades da área degradada e a necessidade de sua
proteção para o benefício de toda a coletividade.
Condeno, ainda, o réu Alcinei Nandi Guarezzi, a título de medida
compensatória para a recomposição do custo operacional da Polícia
Ambiental, a doar veículo utilitário, em boas condições de uso, para a
fiscalização do Ibama.
2.5 Dos ônus sucumbenciais
Em face do provimento do apelo do Ibama, condeno os réus nos ônus
sucumbenciais, arbitrando a verba honorária em R$ 20.000,00, conside314
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rando, especialmente, a importância da causa e o trabalho realizado pelo
advogado, nos termos do disposto no artigo 20 do CPC e de acordo com
os parâmetros desta Turma.
3. Apelo de Alcinei Nandi Guarezzi
Em face do acolhimento da tese do Ibama, resta prejudicado o exame
do recurso de Alcinei Nandi Guarezzi, que se voltava unicamente contra
a condenação em ônus sucumbenciais, questão reformada neste julgado.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo retido da Fatma, dar provimento à apelação do Ibama e julgar prejudicado o apelo
de Alcinei Nandi Guarezzi.
É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001279-63.2010.404.7104/RS
Relatora: A Exma. Sra. Juíza Federal Vânia Hack de Almeida
Apelante: Pericles Ferlin
Advogado: Dr. Laércio José Rigo
Apelada: União – Fazenda Nacional
EMENTA
Tributário. Funrural. E-Proc. Art. 16 da Resolução nº 17 do TRF/4ª
Região. Valor da causa. Encaminhamento do feito ao juízo competente.
1. O valor da causa é requisito essencial da petição inicial e deve
apresentar correlação com o conteúdo econômico pretendido pela parte,
podendo implicar inclusive a fixação da competência absoluta do Juizado
Especial.
2. Oportunizada a emenda da inicial, o próprio autor reconheceu que o
valor inicialmente dado à causa não correspondia ao interesse econômico
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pretendido, atribuindo valor que conduz à competência do JEF.
3. Inaplicável o art. 16 da Resolução nº 17, de 26 de março de 2010,
porquanto se trata de norma infralegal em confronto com o art. 113, §
2º, do CPC.
4. Hipótese de declinação da competência e encaminhamento dos autos
ao juízo competente, e não de indeferimento da inicial. Precedente do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório,
votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 09 de novembro de 2010.
Juíza Federal Vânia Hack de Almeida, Relatora.
RELATÓRIO
A Exma. Sra. Juíza Federal Vânia Hack de Almeida: Trata-se de ação
ordinária, com pedido de tutela antecipada, na qual o autor pretende, em
síntese, o reconhecimento da ilegalidade de cobrança do Funrural, calculada sobre a receita obtida com a comercialização da produção agrícola,
com a repetição dos valores recolhidos nos últimos 10 anos, a contar de
06/2000. À causa foi atribuído o valor de R$ 31.589,06.
Possibilitada a emenda à inicial, o autor restringiu o pedido ao período
de 06/2000 a 07/2001 e deu novo valor à causa (R$ 9.596,45).
Na sentença, o Juiz reconheceu a incompetência absoluta do Juízo,
indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
Inconformado, o autor apelou. Alega que, nos termos do art. 113, §
2º, do CPC, não pode o Magistrado, após reconhecer sua incompetência,
exarar provimento extintivo, devendo determinar a remessa dos autos
ao juízo competente.
Requer a remessa do feito ao Juizado Especial Federal Cível de Passo
Fundo – RS. Caso persista a impossibilidade técnica de remessa do feito
ao JEF, subsidiariamente requer seja autorizado o ingresso da mesma
demanda junto ao Juizado, devendo a data desse ajuizamento retroagir
para a mesma data da demanda distribuída na Vara Federal (08.06.2010),
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nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, o que deverá ser objeto de alteração
no sistema informatizado. Caso assim não ocorra, requer seja fornecida
certidão narratória dando conta da impossibilidade técnica verificada e
que a data de ajuizamento da demanda é 08.06.2010, especialmente para
o fim de garantir o direito à repetição do indébito nos últimos 10 anos.
Sem as contrarrazões, porque não foi angularizado o feito.
É o relatório.
VOTO
A Exma. Sra. Juíza Federal Vânia Hack de Almeida: O ora apelante
teve oportunizada a emenda da inicial e retificou o valor da causa para
R$ 9.596,45, o que ensejou a extinção do feito, porque passou a ser da
competência do Juizado Especial Federal.
O valor da causa, nos termos dos arts. 258 e seguintes do CPC, é
requisito essencial da petição inicial, tendo como critérios para sua
atribuição aqueles indicados nos incisos do art. 259, bem como no art.
260 do estatuto processual civil. Dessa forma, não cabe às partes dispor
sobre as regras de fixação do valor da causa, pela sua característica de
norma cogente (AI nº 93.04.30442-3, TRF/4, 4ª T., rel. Desa. Federal
Maria Lúcia Luz Leiria, DJ. 07.06.95, p. 35629), devendo tal quantum,
sempre que possível, apresentar correlação com o benefício pretendido
pela parte. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALOR DA CAUSA.
IMPROVIMENTO. 1. O valor da causa deve guardar compatibilidade com a pretensão deduzida, inocorrente na espécie. 2. Decisão exarada em impugnatória mantida,
negando-se provimento ao recurso.” (AI nº 10357-6, TRF/4, 2ª T., rel. Des. Federal
Osvaldo Alvarez, DJ. 05.12.90, p. 29439)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO ORDINÁRIA
(RESTITUIÇÃO DO EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O CONSUMO DE
ENERGIA ELÉTRICA). VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO BEM JURÍDICO
E AO BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDOS. PRECEDENTES.
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao Especial das agravantes. 2. Acórdão a quo segundo o qual o valor da causa deverá ser calculado tendo
como base o benefício econômico pretendido e, no caso, em se tratando de discussão
relativa à correção monetária de empréstimo compulsório, é possível arbitrar-se os
valores correspondentes a doze meses, soma que constituirá o valor. 3. É pacífico
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o valor da
causa deve corresponder ao do interesse econômico em discussão. 4. Evidenciada a
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incorreção do valor atribuído à causa em razão da norma processual incidente e do
bem jurídico vindicado, afigura-se legal decisão judicial que altera aquele quantum,
adequando-o à correta expressão pecuniária. 5. No caso concreto, ‘em se tratando
de discussão relativa à correção monetária de empréstimo compulsório, é possível
arbitrar-se os valores correspondentes a doze meses, soma que constituirá o valor’. 6.
Precedentes desta Corte Superior. 7. Agravo regimental não provido.” (STJ, AGRESP
200302285322 – RS, 1ª Turma, Data da decisão: 03.08.2004, Fonte DJ de 13.09.2004,
p. 182, Relator José Delgado)

A toda evidência, em nosso ordenamento jurídico, o valor da causa vai
além do mero interesse particular dos litigantes, porquanto tem reflexos
na própria relação processual – relação essa que, mesmo na hipótese de
versar sobre interesses exclusivamente privados, possui inquestionável
natureza pública. É assim que o valor da causa, em certas hipóteses, como
possivelmente seja o caso em exame, pode implicar inclusive a fixação
da competência absoluta do Juizado Especial. Nesse sentido confira-se
o precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO
ESPECIAL FEDERAL. LEI N° 10.259/01, ART. 3°, CAPUT E § 3°.
1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais.
2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para processar e
julgar causas afetas à Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos (art. 3º,
caput e § 3º, da Lei 10.259/2001).
3. Recurso especial conhecido e provido parcialmente.” (REsp 1184565/RJ, Rel.
Min. Eliana Calmon, DJe 22.06.2010)

Da mesma forma, é com base no valor da causa que pode ser arbitrada
eventual indenização por perdas e danos, no caso de litigância de má-fé,
nos termos do art. 18, § 2º, do CPC. Por outro lado, além dessa indenização, também a multa a ser cominada em desfavor da parte que inobservar
os deveres processuais terá por limites o valor atribuído à causa, conforme
dispõe o art. 14, parágrafo único, daquele mesmo diploma legal.
Por essas razões, pode o magistrado, em nosso sistema, determinar
de ofício a correção do valor da causa. A propósito, consulte-se recente
jurisprudência desta Corte:
“PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
VALOR DA CAUSA. 1. A concessão de Assistência Judiciária Gratuita é devida às
pessoas jurídicas, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Todavia, é indispensável que
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se comprove a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejudicar a
sua manutenção. 2. Hipótese em que não restou comprovado o pagamento das custas
processuais põe em risco a manutenção das atividades do sindicato. 3. As disposições
do CDC relativas à isenção de custas não se aplicam às hipóteses em que o sindicato
pleiteia em juízo direitos da categoria que representa. 4. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido na demanda. Evidenciada a incorreção
desse valor, o juiz deve determinar a emenda à inicial ou, se tiver condições, corrigir
de ofício, não havendo nisso ofensa ao parágrafo único do art. 261 do CPC. 5. Hipótese
em que o valor atribuído à causa é claramente irreal com relação ao benefício econômico almejado, havendo condições do autor indicar valor aproximado, mesmo que por
estimativa (...).” (TRF da 4ª Região, AG 200804000144501/RS, Terceira Turma, Rel.
Marcelo De Nardi, publ. no DE em 23.07.2008)
“PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA.
CORRESPONDÊNCIA COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DA DEMANDA.
EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O valor
da causa deve corresponder ao seu conteúdo econômico, não ficando ao livre-arbítrio
da parte a fixação deste valor, por se tratar de tributo, receita indisponível da União. 2.
Não havendo correspondência entre o total pecuniário perseguido e o valor atribuído
à causa, pode o juiz, de ofício, requerer a retificação desse valor. Caso não atendida a
determinação, deve ser extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art.
267, I, do CPC. 3. Apelação improvida.” (TRF da 4ª Região, AMS 200670020023460/
PR, Primeira Turma, Rel. Des. Álvaro Eduardo Junqueira, publ. no DE em 13.11.2007)

Incide, in casu, a norma do art. 259 do CPC, a qual apresenta um
rol exemplificativo de regras para atribuição do valor à causa. De uma
interpretação sistemática dos diversos incisos do referido artigo pode-se
deduzir que a atribuição de tal valor deve ter como parâmetro fundamental
o proveito econômico pretendido na demanda.
Na linha do precedente de minha relatoria (AG 2005.04.01.0355064, DJ 16.11.2005), cumpre à parte-autora atentar aos critérios legais
aplicáveis para fins de valoração da causa, sob pena de reconhecimento
da incompetência absoluta do juízo.
Observe-se que a petição inicial deve seguir os parâmetros estabelecidos nos artigos 282 e 283 do CPC. Uma vez não se enquadrando nessas
hipóteses, a competência deve ser declinada e os autos encaminhados ao
Juizado Especial Federal, forte no art. 113, § 2º, do CPC.
Verifica-se que o apelante, em atenção à determinação judicial, retificou o valor inicialmente dado à causa para constar como sendo R$
9.596,45, ou seja, o próprio autor reconheceu que o valor inicialmente
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dado à causa não correspondia ao interesse econômico pretendido.
Assim, a hipótese era de declinação da competência e encaminhamento
dos autos ao juízo competente, e não de indeferimento da inicial.
Inaplicável o art. 16 da Resolução nº 17, de 26 de março de 2010, porquanto se trata de norma infralegal em confronto com dispositivo do CPC.
Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO REPUTADO COMPETENTE. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, SOB O
ARGUMENTO DE QUE O JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, EM RAZÃO DE
RESOLUÇÃO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL, SOMENTE PROCESSARÁ
O AJUIZAMENTO DAS AÇÕES PELO SISTEMA ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – O § 2º de seu artigo 113 do Código de Processo Civil, ao determinar que o
Juízo remeta os autos ao Juízo tido por competente, após o reconhecimento de sua
incompetência absoluta, tem por objetivo precípuo afastar o risco de perecimento do
direito do demandante. Vale dizer, tendo a parte exercido seu direito de ação, ainda
que perante Juízo incompetente, é certo que a interrupção do prazo prescricional, que
se dá com a citação válida, retroagirá à data da propositura da ação (ut § 1º do artigo
219 do Código de Processo Civil);
II – Outro aspecto relevante que o mencionado preceito legal busca preservar é o
financeiro, uma vez que sua observância enseja o aproveitamento das custas processuais até então suportadas pelo demandante, o que, aliás, não se daria, em regra, com
a extinção do processo sem julgamento do mérito;
III – Não se admite, assim, imputar à parte autora o ônus de promover nova ação,
com todos os empecilhos financeiros e processuais, por impossibilidade técnica do
Poder Judiciário, nos termos consignados pelo r. Juízo a quo, o que, em última análise,
confunde-se com a própria obstrução do acesso ao Poder Judiciário;
IV – Recurso Especial provido.” (REsp nº 1.098.333, Rel. Min. Massami Uyeda –
Terceira Turma – DJe 22.09.2009 – grifei)

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação e determinar o
retorno dos autos à primeira instância com o encaminhamento do feito
ao juízo competente.
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AGRAVO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO
DE TUTELA Nº 5006737-33.2010.404.0000/PR
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Vilson Darós
Agravante: Afrebras – Associação dos Fabricantes de
Refrigerantes do Brasil
Advogado: Dr. Oksandro Osdival Gonçalves
Agravada: União – Fazenda Nacional
EMENTA
Agravo. Suspensão de liminar. Grave lesão aos bens tutelados pelo
art. 4º da Lei 8.437/92. Fabricantes de bebidas. Ficalização tributária.
Sicobe. Ressarcimento à Casa da Moeda. Risco de dano à ordem e à
economia públicas. Competência. Agravo de instrumento não conhecido. Sicobe. Ressarcimento. Fabricantes de bebida. Regime especial de
tributação previsto no art. 58-J da Lei nº 10.833/03.
A suspensão de ato judicial é dirigida à Presidência dos tribunais e está
respaldada no que dispõem as Leis nos 12.016/09, 8.437/92 e 9.494/97,
que tratam da suspensão da execução da decisão concessiva de liminar,
de segurança definitiva não transitada em julgado ou de tutela antecipada.
O pressuposto fundamental para a concessão da medida suspensiva é
a preservação do interesse público diante de ameaça de lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia públicas. É deferida nos casos em que
determinado direito judicialmente reconhecido pode ter seu exercício suspenso para submeter-se, mesmo que temporariamente, ao interesse público
e evitar que grave dano aos bens legalmente tutelados venha a ocorrer.
A interposição de agravo no Tribunal não impede o ajuizamento do
pedido de suspensão, apenas o autor da medida extrema deve atentar-se
para a decisão proferida no agravo, seja monocraticamente, pelo relator,
ou pelo colegiado. Caso o agravo seja convertido em retido (nos casos
em que não se verifica lesão grave ou de difícil reparação), deferido
ou indeferido, portanto, analisado o mérito do recurso pelo Tribunal, a
competência para o ajuizamento da suspensão transfere-se à Presidência de um dos Tribunais Superiores. Por outro lado, caso o relator ou o
colegiado não conheçam do recurso (tempestividade, falta de interesse,
razões dissociadas, etc), a competência do Tribunal Regional preserva-se
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pelo fato de não ter havido pronunciamento de membro da Corte acerca
do mérito do recurso.
Embora a agravante alegue que a impossibilidade de compensação
cause uma lesão a suas associadas, deve-se ter presente que esse fato se
dá por haver uma carga tributária reduzida por opção feita pelo próprio
contribuinte à sistemática especial de recolhimento prevista no art. 58-J
da Lei nº 10.833/03. Desse modo, não se denota, ao menos neste momento, lesão aos pequenos e médios fabricantes de bebida que justifique
a suspensão da cobrança pelo Sicobe.
Não pode ser suspenso o ressarcimento para manutenção do Sicobe em
sede de liminar, sob pena de se pôr em risco todo sistema de fiscalização
tributária cujos resultados refletiriam não apenas na receita da União, mas
também dos Estados. Reside aí, precisamente, o risco de grave lesão à
ordem e à economia públicas caso posta em prática a decisão proferida
na ação originária.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, por maioria, negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Porto Alegre, 28 de outubro de 2010.
Des. Federal Vilson Darós, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Vilson Darós: Trata-se de agravo interposto
pela Afrebras – Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do Brasil
(evento 5) contra decisão (evento 2) que deferiu o pedido de suspensão
da liminar que antecipou os efeitos da tutela buscada nos autos da Ação
Ordinária nº 5008279-38.2010.404.7000/PR que tramita na 1ª Vara Federal de Curitiba/PR.
Objetivando a reforma do julgado, a agravante alega, em síntese,
que, nos casos em que a decisão objurgada também desafiou agravo
de instrumento, o pedido de suspensão somente pode ser ajuizado nas
situações que referido agravo for desprovido. Assim, no caso em tela,
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como foi negado seguimento ao recurso de agravo, o pedido de suspensão não poderia ter sido conhecido. Sobre o mérito do pedido, defende
a ilegalidade do ressarcimento de três centavos para cobrir o custo com
a fiscalização do Sicobe e que as empresas de médio e pequeno porte,
por terem carga tributária reduzida, não conseguem compensar o valor
referente ao ressarcimento. Por fim, argumenta que o precedente do STF
trazido pela União na petição inicial (Suspensão de Liminar nº 178) não
diz respeito à mesma matéria tratada nesta ação.
Pediu a reforma do julgado pela Corte Especial.
A União apresentou resposta ao recurso (evento 10).
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Vilson Darós: Trata-se de agravo interposto
contra decisão que deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da liminar
concedida nos autos da Ação Ordinária nº 5008279-38.2010.404.7000/
PR pelo Juízo Federal Substituto da 1ª Vara Federal de Curitiba/PR.
A decisão agravada foi posta nas seguintes letras (evento 2):
“DECISÃO
Trata-se de pedido formulado pela União Federal, com base nos arts. 4º da Lei nº
8.437/92 e 1º da 9.464/97, em que pretende a suspensão de antecipação de tutela deferida parcialmente pelo Juízo Substituto da 1ª Vara Federal de Curitiba nos autos da
Ação Ordinária nº 5008279-38.2010.404.7000/PR (evento nº 3 do processo originário).
Referida ação foi ajuizada pela Associação dos Fabricantes de Refrigerantes do
Brasil – Afrebras com o intuito de ver reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança
do denominado ‘ressarcimento’ devido pelas empresas fabricantes de bebidas frias em
favor da Casa da Moeda em razão da instalação pela empresa pública do sistema de
controle Sicobe, necessário para fiscalizar o volume da produção das referidas empresas.
A decisão atacada foi proferida nas seguintes letras (fls. 437-9):
‘Decisão
(...)
A Associação autora insurge-se contra o ressarcimento devido pelas empresas fabricantes de bebidas frias devido em razão da instalação pela autarquia do sistema de
controle Sicobe, necessário para fiscalizar o volume da produção das referidas empresas.
A exigência da instalação do sistema Sicobe veio prevista na Lei 11.727/08, que
alterou a redação do art. 54 da Lei 10.833/03, in verbis:
‘Art. 58-T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art.
58-A ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que possibiliR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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tem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca comercial,
aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da Lei nº 11.488,
de 15 de junho de 2007.
§ 1º A Secretaria da Receita Federal do Brasil estabelecerá a forma, os limites, as
condições e os prazos para a aplicação da obrigatoriedade de que trata o caput, sem prejuízo do disposto no art. 36 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
§ 2º As pessoas jurídicas de que trata o caput poderão deduzir da Contribuição para
o PIS/Pasep ou da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido
correspondente ao ressarcimento de que trata o § 3º do art. 28 da Lei nº 11.488, de
2007, efetivamente pago no mesmo período.
Art. 58-U. O disposto nos arts. 58-A a 58-T desta Lei será regulamentado pelo
Poder Executivo.’
A Lei 11.488/07, invocada acima, assim prevê no que diz respeito ao citado ressarcimento:
‘Art. 28. Os equipamentos contadores de produção de que trata o art. 27 desta Lei
deverão ser instalados em todas as linhas de produção existentes nos estabelecimentos
industriais fabricantes de cigarros, em local correspondente ao da aplicação do selo de
controle de que trata o art. 46 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964.
§ 1º O selo de controle será confeccionado pela Casa da Moeda do Brasil e conterá
dispositivos de segurança aprovados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil que
possibilitem, ainda, a verificação de sua autenticidade no momento da aplicação no
estabelecimento industrial fabricante de cigarros.
§ 2º Fica atribuída à Casa da Moeda do Brasil a responsabilidade pela integração,
instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos de que trata
o art. 27 desta Lei nos estabelecimentos industriais fabricantes de cigarros, sob supervisão e acompanhamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil e observância aos
requisitos de segurança e controle fiscal por ela estabelecidos.
§ 3º Fica a cargo do estabelecimento industrial fabricante de cigarros o ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil pela execução dos procedimentos de que trata o §
2º deste artigo, bem como pela adequação necessária à instalação dos equipamentos
de que trata o art. 27 desta Lei em cada linha de produção.
§ 4º Os valores do ressarcimento de que trata o § 3º deste artigo serão estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e deverão ser proporcionais à capacidade
produtiva do estabelecimento industrial fabricante de cigarros, podendo ser deduzidos
do valor correspondente ao ressarcimento de que trata o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.437,
de 17 de dezembro de 1975.’
Da leitura dos textos legais acima, vê-se que a Lei 11.727/08 passou a exigir das
empresas associadas da autora a instalação do sistema de controle da produção Sicobe, e a elas impôs o dever de ressarcir à Casa da Moeda pela integração, instalação e
manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos, mediante o pagamento
de valor a ser fixado por ato infralegal a ser editado pela Secretaria da Receita Federal.

324

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

O Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/08 fixou tal valor em R$ 0,03 (três centavos)
por embalagem.
Para a conclusão pela validade ou não da cobrança impugnada, necessário perquirir
sobre a natureza jurídica do ressarcimento fixado na Lei 11.488/07.
Da natureza jurídica do ‘ressarcimento’
A respeito da controvérsia, e em análise sumária, entendo que os montantes cobrados em razão da disposição acima citada subsumem-se perfeitamente ao conceito de
tributo previsto no Código Tributário Nacional, art. 3º:
‘Art. 3º – Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou em cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei
e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.’
Mas não é somente a partir da correlação entre o que se exige pela Lei 11.488/07 e
o contido no art. 3º do CTN que se extrai a natureza tributária da cobrança impugnada.
A sua natureza se extrai da conjugação de diversos fatores, previstos inclusive
constitucionalmente, segundo os quais o Estado, enquanto detentor de prerrogativas
não previstas em favor do particular, encontra limites quando pretende investir-se sobre
o direito de propriedade previsto também constitucionalmente.
Ao Estado não é dado criar norma que imponha obrigação de pagar sem que haja
substrato fático, previsto também constitucionalmente (dado que o direito de propriedade
também ostenta natureza constitucional), que o autorize a fazê-lo.
Nessa linha de raciocínio, calha a transcrição da lição de Geraldo Ataliba, nestes
termos:
‘Toda vez que o jurista se depare com uma situação em que alguém esteja colocado
na contingência de ter o comportamento específico de dar dinheiro ao Estado (ou entidade dele delegada por lei), deverá inicialmente verificar se se trata de: a) multa; b)
obrigação convencional; c) indenização por dano; d) tributo (...) A multa se reconhece
por caracterizar-se como sanção por ato ilícito.(...) Por outro lado, se se tratar de vínculo
nascido da vontade das partes, estar-se-á diante da figura convencional (obligatio ex
voluntate), mútuo, aluguel, compra e venda etc. Isso permite discernir a obrigação tributária das obrigações convencionais. Se, pelo contrário, o vínculo obrigacional nascer
independentemente da vontade das partes – ou até mesmo contra esta vontade – por
força de lei, mediante a ocorrência de um fato jurídico lícito, então estar-se-á diante
de um tributo, que se define como obrigação jurídica legal, pecuniária, que não se
constitui em sanção de ato ilícito, em favor de uma pessoa pública. Ter-se-á obrigação
por dano, se o fato de que nascer a obrigação for ilícito. Será tributo, pois, a obrigação
pecuniária legal, não emergente de fatos ilícitos, em princípio. Esses fatos ilícitos
podem ser geradores de multa ou de obrigação de indenizar (...) Em outras palavras:
o tributo não é sanção por violação de nenhum preceito nem reparação patrimonial.
Com essas delimitações é que se deve entender o conceito de tributo, adotado pelo
direito constitucional brasileiro.’ (Hipótese de Incidência Tributária. 5. ed. São Paulo:
Malheiros, 1999. p. 34-35)
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Assim, pode-se dizer que os substratos fáticos a partir dos quais se admite a investida
do Estado sobre o patrimônio privado são os seguintes: a) tributo; b) ato ilícito que
imponha o dever de indenizar ou o dever de pagar uma multa; c) obrigação contratual.
Permitir que o Estado imponha ao administrado o dever, ex lege, de dar dinheiro ao
próprio Estado, sem que tenha havido ato ilícito ou obrigação contratual, é fazer letra
morta do Título VI, Capítulo I da Constituição Federal, que institui o Sistema Tributário Nacional. Vale dizer, se ao Estado, para ver-se autorizado a executar valores dos
particulares, basta criar-lhes uma obrigação pecuniária (desde que não seja relacionada
à obrigação contratual ou à prática de ato ilícito), de nada valem as restrições ao poder
de tributar. Basta que se criem obrigações denominadas de ‘ressarcimento’, sem que
haja ato ilícito subjacente, para que os particulares estejam obrigados a determinada
prestação pecuniária.
Que motivo teria a União para criar tributos, que para tanto se exige o cumprimento
de um sem fim de requisitos, se basta criar lei que imponha o dever de dar dinheiro ao
Estado sem substrato fático correspondente?
Assim, na tentativa de afastar a natureza tributária da cobrança, haveria de se entender que se trata de mero ressarcimento dos serviços prestados pela Casa da Moeda,
que atuou na integração, instalação e manutenção preventiva e corretiva de todos os
equipamentos.
Não basta, porém, que sejam trocadas as palavras tributo por ressarcimento para
conferir constitucionalidade à cobrança.
Tal ressarcimento não se dá em razão de ato ilícito, que impõe o dever de indenizar, ressarcir prejuízos causados, por certo, uma vez que não há ato ilícito subjacente.
Nesse caso, caberia verificar se a atividade do estado de instalar equipamentos de
controle fiscal permite ressarcimento no sentido de pagamento pelo serviço prestado,
tal qual qualquer particular que pretenda explorar atividade econômica, que ao fazê-lo,
pode cobrar por isso.
E a resposta é não, já que não foi desejada pelo particular e somente serve aos
interesses do fisco, e não da empresa. Assim, as despesas decorrentes do serviço de
fiscalização deverão ser cobertas pela arrecadação tributária.
Veja-se que o art. 24, § 3º e § 4º, da Lei 11.488/07, com o objetivo de criar critérios
para a fixação do valor da prestação, ora refere-se a ressarcimento pela execução de serviços, o que remeteria à fixação de valor compatível com o custo do serviço, no sentido
de pagamento, ora refere-se à capacidade contributiva produtiva do estabelecimento,
o que lembra a criação de tributos, que têm como suporte a capacidade contributiva,
contribuindo para a confusão dos conceitos:
‘§ 3º Fica a cargo do estabelecimento industrial fabricante de cigarros o ressarcimento à Casa da Moeda do Brasil pela execução dos procedimentos de que trata o §
2º deste artigo, bem como pela adequação necessária à instalação dos equipamentos
de que trata o art. 27 desta Lei em cada linha de produção.
§ 4º Os valores do ressarcimento de que trata o § 3º deste artigo serão estabelecidos
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pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e deverão ser proporcionais à capacidade
produtiva do estabelecimento industrial fabricante de cigarros, podendo ser deduzidos
do valor correspondente ao ressarcimento de que trata o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.437,
de 17 de dezembro de 1975.’
Não bastasse isso, não há pertinência entre o sujeito passivo da cobrança (empresa)
e o beneficiário do serviço (fisco), de sorte que aquele não pode ser obrigado a pagar
por serviço que não tenha sido prestado em seu favor.
Em razão de todo o exposto, entendo que a exação ora impugnada, ou tem natureza jurídica tributária, ou não está autorizada sua cobrança em face do particular, nos
moldes atuais.
Assim, fixada a natureza tributária da exação, não são necessários maiores esforços
para concluir que sua cobrança é, também assim, inconstitucional.
É que a base de cálculo e a alíquota foram fixadas por ato infralegal. Foi o Ato
Declaratório Executivo RFB nº 61/08 que fixou o valor da cobrança em R$ 0,03 (três
centavos) por embalagem.
Conclui-se, portanto, que é inconstitucional a cobrança dos valores de que trata
o art. 24, § 4º, da Lei 11.488/07, a que faz remissão a Lei 11.727/08, seja qual for a
natureza da sua cobrança, tributária ou obrigacional.
Da lesão ao art. 24, § 4º da Lei 11.488/07
Por fim, mesmo que se considerasse constitucional a cobrança do ressarcimento
previsto na Lei 11.727/08, com a fixação do valor devido por ato infralegal, há ainda
outras ilegalidades no Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/08 que determinam a
sua suspensão.
É que o art. 24, § 4º, da Lei 11.488/07, a que fez remissão a Lei 11.727/08, expressamente determina que o valor a ser cobrado seja proporcional à capacidade produtiva
do estabelecimento:
‘§ 4º Os valores do ressarcimento de que trata o § 3º deste artigo serão estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e deverão ser proporcionais à capacidade
produtiva do estabelecimento industrial fabricante de cigarros, podendo ser deduzidos
do valor correspondente ao ressarcimento de que trata o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.437,
de 17 de dezembro de 1975.’
E o Ato Declaratório Executivo RFB nº 61/08 criou cobrança fixa por embalagem,
e não por litro produzido, o que não revela proporcionalidade entre a produção e o
valor cobrado. Imaginando a hipótese em que determinada empresa produz somente
bebida fria em embalagens de 290ml e outra produz somente embalagens de 600ml,
ambas pagarão o mesmo valor a título de ressarcimento (R$ 0,03 por embalagem), ao
mesmo tempo em que a primeira produz somente a metade da quantidade da segunda.
Tal sistema de cobrança criado por ato infralegal não respeita a proporcionalidade
determinada pela lei, donde se extrai sua ilegalidade.
Assim, sob mais de um ângulo que se analise a questão, entendo que há verossimilhança na alegação de inconstitucionalidade e ilegalidade da cobrança do ressarcimento
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pelas empresas associadas da autora, no valor de R$ 0,03 (três centavos) por embalagem.
No que toca à exigência de instalação do sistema de controle denominado Sicobe,
porém, entendo que não há plausabilidade suficiente na suspensão da medida. É que a
escolha pelo novo sistema se fez pela lei ordinária, cujos critérios de escolha do melhor
sistema de fiscalização não podem ser sindicados pelo poder judiciário. A existência
de sistema de fiscalização de controle de produção anterior, por si só, não torna ilegal
a criação de novo modelo, presumindo-se como válidos os motivos que o legislador
elegeu para a alteração e a escolha de novo sistema.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de tutela antecipada para determinar a
suspensão da cobrança do ressarcimento pelas empresas associadas da autora em favor
da Casa da Moeda, previsto na Lei 11.727/08, que fez remissão à Lei 11.488/07.
Intime-se a União Federal para que tome ciência da presente decisão e para que
conteste o feito no prazo legal.
Após, à autora para manifestação sobre a contestação e sobre as provas que pretende produzir.
Curitiba, 06 de julho de 2010.
Tani Maria Wurster
Juíza Federal Substituta’
À decisão acima transcrita, foi dirigido para a Presidência deste TRF da 4ª Região
o presente pedido de suspensão.
É o relatório. Decido.
A suspensão da decisão ora transcrita foi requerida pela União Federal sob o argumento de grave lesão à ordem e à economia públicas. Argumenta que a manutenção
da decisão ‘implica ausência da fiscalização da produção de bebidas para os estabelecimentos associados à Afrebras, proporcionando uma perda de arrecadação da ordem
de, pelo menos, R$ 300 milhões de tributos anuais’. Consubstancia o pedido também
no risco do efeito multiplicador de demandas e, quanto ao mérito da cobrança dos
valores referentes ao custo do equipamento de fiscalização, defende que se trata de
obrigação acessória necessária ao regular controle da produção e, consequentemente,
de tratamento equânime entre os contribuintes.
Efetivamente, entendo que as razões formuladas pela União demonstram grave lesão
à ordem, na acepção econômica, requisito previsto no art. 4º da Lei nº 8.437/92, como
pressuposto para atendimento do pedido de suspensão de liminar pela Presidência do
Tribunal. Veja-se a redação do dispositivo legal:
‘Art. 4° 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.
(...)’
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Da legislação de regência, extrai-se que o pressuposto fundamental para a concessão
da medida suspensiva é a preservação do interesse público diante de ameaça de lesão
à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Parte-se do princípio, portanto,
que determinado direito judicialmente reconhecido pode ter sua eficácia suspensa para
submeter-se, mesmo que temporariamente, ao interesse público e evitar grave dano
aos bens legalmente tutelados.
Especificamente sobre essa questão, trago à colação excerto do valioso artigo
elaborado pela eminente Desa. Federal Marga Barth Tessler, publicado na Revista do
TRF da 4ª Região, nº 54, p. 15-34:
‘(...)
O princípio da supremacia do interesse público então, no mínimo, não pode ganhar
preferência ou impor-se temporariamente sem alguma reflexão, pois, na relação entre
os princípios, eles recebem conteúdo de sentido por meio de um processo dialético de
complementação e limitação.
Um aspecto importante de destacar é que no incidente de Suspensão de Segurança não se perquire da legalidade da sentença ou liminar hostilizada, não se pretende
reformá-la antes, apenas e tão somente, suspender-lhe os efeitos.
Consequência disso é que não há necessidade de se investigar longamente
sobre acerto da decisão, sua juridicidade, embora tal aspecto possa ser enfrentado como elemento de reforço na argumentação. Não pode, todavia, ser
desconsiderado, em hipótese alguma, se já houve pronunciamento judicial
relevante sobre a matéria.
Decorre disso a peculiaridade da natureza jurídica da decisão suspensiva.
(...)’ (grifei)
Veja-se, pois, na análise do pedido de suspensão de liminar ou sentença, os aspectos
que dizem respeito ao mérito da ação devem ser utilizados apenas em complemento
à argumentação, porquanto o fundamento primordial é a ameaça de lesão à ordem, à
saúde, à segurança e à economia pública.
Fixados os parâmetros norteadores do instituto e verificados os termos das razões
construídas na inicial, é forçoso concluir que, na hipótese em análise, há elementos
que convencem pela existência de risco de grave lesão à ordem pública se posta em
prática a decisão ora guerreada.
A decisão que antecipou em parte os efeitos da tutela buscada na ação ordinária
suspendeu a cobrança do ressarcimento pelas empresas associadas da autora em favor
da Casa da Moeda. Assevero inicialmente que a decisão objurgada não suspendeu a
forma de fiscalização via Sicobe, mas, repita-se, tão somente o recolhimento do ressarcimento pelos contribuintes.
Contudo, tenho que a suspensão da cobrança do ressarcimento, por via transversa,
acaba pondo em risco o perfeito funcionamento da forma de fiscalização tributária nas
indústrias de bebidas. Explico.
A implementação e a manutenção do Sicobe pela Casa da Moeda efetivamente têm
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um custo, despesa essa que deve ser ressarcida à empresa pública federal. Embora a
Casa da Moeda integre a administração pública federal indireta, ela depende de recursos
para a continuidade de seus serviços. Por sua vez, o Sicobe é um sistema de medição
imposto por lei que onera a produção de bebidas e deve ser custeado de alguma forma.
Assim, ao menos nesta análise perfunctória, entendo que o ressarcimento
pela manutenção do Sicobe não é taxa e nem possui característica de preço público, mas constitui mera receita originária da União, proveniente de serviço
prestado pela empresa pública – Casa da Moeda –, ou seja, com a utilização
do patrimônio estatal. Efetivamente, nada mais é do que um custo a mais na
produção, mas com a possibilidade de futuramente vir ser compensado com
o montante de tributo a pagar, pois é possibilitado ao contribuinte compensar
esse custo de manutenção dos serviços com o montante de tributo a pagar (PIS/
Pasep ou Cofins). Em outras palavras, todo o valor que o contribuinte ressarcir
à Casa da Moeda poderá ser utilizado para deduzir das contribuições para o PIS/
Pasep ou Cofins. Veja-se a redação do § 2º do art. 58-T da 10.833/03 (redação
dada pela Lei nº 11.727/08):
‘Art. 58-T. As pessoas jurídicas que industrializam os produtos de que trata o art.
58-A desta Lei ficam obrigadas a instalar equipamentos contadores de produção, que
possibilitem, ainda, a identificação do tipo de produto, de embalagem e sua marca
comercial, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas nos arts. 27 a 30 da
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. (Redação dada pela Lei nº 11.827, de 2008)
(...)
§ 2º As pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep ou da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido correspondente ao ressarcimento de que trata o § 3º do art. 28 da
Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, efetivamente pago no mesmo período. (Incluído
pela Lei nº 11.827, de 2008)
(...)’ (grifei)
Assim, denota-se que esses valores não são efetivamente suportados pelo industrial.
É de se alertar que, embora a decisão atacada não tenha suspendido propriamente a fiscalização via Sicobe, a suspensão da exigibilidade do ressarcimento do
custo do serviço prestado pela Casa da Moeda pode implicar a sua suspensão pela
empresa pública federal. Desse modo, estaríamos correndo o risco de inviabilizar
a fiscalização tributária nesse ramo de atividade econômica (industrialização de
bebidas) causando grave lesão aos cofres públicos, pois, a partir das medições via
Sicobe, são parametrizados o montante de diversas espécies tributárias a pagar,
tanto federais quanto estaduais. Isso, por si só, já demonstra o risco de grave lesão
à economia pública diante do potencial efeito multiplicador de demandas, pois
é consabido que as demandas em matéria tributária geralmente são repetitivas e
quando é reconhecida pelo Poder Judiciário tese favorável ao contribuinte inúmeras
ações idênticas são propostas.
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E mais, considerando que a entidade autora da ação originária agrega associados
em todo o território nacional, são inúmeros os substituídos que poderão se beneficiar da
decisão que ora se quer suspender. Assim, denoto neste pedido risco concreto de efeito
multiplicador de demandas que podem acarretar grande repercussão na fiscalização
dos tributos auferidos via Sicobe.
Veja-se que o STF tem reconhecido tal argumento como pressuposto para o deferimento de pedido de suspensão:
‘Agravo Regimental em Suspensão de Segurança.
2. Observância do limite remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição de República, com redação dada pela Emenda Constitucional 41/2003, sobre os
proventos de desembargador aposentado.
3. O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento segundo o qual a percepção
de proventos ou remuneração por integrantes de Tribunal acima do limite estabelecido
no art. 37, XI, da Constituição da República, enseja grave lesão à ordem pública.
4. Impõe-se a suspensão da decisão como forma de evitar o efeito multiplicador,
que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao
mesmo escopo das ações objeto da presente discussão. Precedentes.
5. Agravo Regimental conhecido e improvido.’ (SS-AgR 3642, GILMAR MENDES
[Presidente], STF) – Grifei
Realmente, se a tese favorável aos contribuintes predominar na jurisprudência pátria,
o poder público deverá suportar as consequências fáticas. Entretanto, neste momento,
entendo razoável a suspensão da decisão proferida na ação originária, na medida em
que se trata de valores de grande monta que deixariam de ingressar nos cofres públicos
com base em tese jurídica sem eco nos tribunais, evitando-se, assim, risco de lesão à
economia pública. Ademais, se posta em prática a decisão de primeiro grau, estar-se-ia permitindo a execução de decisão que declara a inconstitucionalidade de atos do
poder público, a despeito de sua presunção de constitucionalidade, antes de operado o
trânsito em julgado do processo.
Por fim, assevero que a concessão de medidas liminares está atrelada à verificação
da concomitância da plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e do risco
de perecimento de tal direito em face da urgência do pedido (periculum in mora).
No caso em tela, não restou comprovada a urgência do pedido no que se refere
ao risco de perecimento do direito debatido. E mais, o liame jurídico em questão não
denota a alegada urgência sustentada pela Afrebras, pois, ao final, caso seja julgada
procedente a ação originária, é possível a restituição de eventuais valores pagos pelos
contribuintes.
Em face do exposto, defiro o pedido de suspensão da decisão que antecipou os
efeitos da tutela buscada nos autos da ordinária nº 5008279-38.2010.404.7000/PR
(evento 3 dos autos originários).
Intime-se com prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se.
Transitada em julgado, arquivem-se.
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Porto Alegre, 05 de outubro de 2010.
Des. Federal Vilson Darós
Presidente”

Com efeito, a argumentação construída pela agravante não abala a
convicção por mim formada na decisão monocrática.
Inicialmente, é de ser rechaçado o argumento construído no sentido
do não cabimento do pedido pelo fato de que o agravo de instrumento
teve o seu seguimento negado pelo relator.
O § 5º do art. 4º da Lei nº 8.437/92 dispõe da seguinte forma:
“Art. 4° 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.
(...)
§ 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de
cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição. (Redação
dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001)
§ 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão
ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou
extraordinário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001)
§ 5º É cabível também o pedido de suspensão a que se refere o § 4º, quando negado
provimento a agravo de instrumento interposto contra a liminar a que se refere este
artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001)
(...)” (grifei)

Na verdade, a norma contida no § 5º do art. 4º da Lei nº 8.437/92
é uma regra definidora de competência, pois estabelece a Presidência
dos Tribunais Superiores como órgão competente para conhecer de
pedido de suspensão em que houve pronunciamento de membro do
Tribunal Regional ao decidir sobre agravo de instrumento interposto
em face da mesma decisão.
Contudo, no caso em tela, foi negado seguimento ao agravo interposto
pela União, pois as razões do recurso estavam dissociadas do objeto da
lide. Desse modo, sequer foi analisado o mérito do recurso, o que, inevitavelmente, leva a concluir que persiste a competência desta Presidência
para conhecer do pedido de suspensão.
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Assim, não procede a argumentação formulada pela agravante no
sentido de que, quando a liminar já houver desafiado agravo de instrumento, a suspensão somente tem oportunidade nos casos em que
o recurso for julgado improcedente.
Em verdade, a interposição de agravo no Tribunal não impede o ajuizamento do pedido de suspensão, apenas o autor da medida extrema deve
atentar-se para a decisão proferida no agravo, seja monocraticamente,
pelo relator, ou pelo colegiado. Caso o agravo seja convertido em retido
(nos casos em que não se verifica lesão grave ou de difícil reparação),
deferido ou indeferido, portanto, analisado o mérito do recurso pelo
Tribunal, a competência para o ajuizamento da suspensão transfere-se
à Presidência de um dos Tribunais Superiores. Por outro lado, caso o
relator ou o colegiado não conheçam do recurso (tempestividade, falta de
interesse, razões dissociadas, etc), a competência do Tribunal Regional
preserva-se pelo fato de não ter havido pronunciamento de membro da
Corte acerca do mérito do recurso.
No caso em tela, repito, as razões do recurso estavam dissociadas
do objeto da lide, com o que o recurso não teve o seu mérito apreciado.
Ultrapassada essa questão, melhor sorte não logram os demais argumentos construídos pela agravante.
A entidade agravante alega que a compensação do ressarcimento
cobrado no valor de R$ 0,03 (três centavos de real) por unidade medida
não pode ser implementada pelos pequenos e médios fabricantes que têm
carga tributária de PIS/Cofins reduzida. Isso se deve pelo fato de que,
após a dedução dos créditos decorrentes da sistemática não cumulativa
das contribuições, acumulam-se créditos e não há valor a recolher. Assim,
na prática, os três centavos da Sicobe somam-se a esses créditos sem
efetivamente operar uma compensação.
Contudo, embora pense que esta questão deva ser desenvolvida
com mais profundidade quando da análise do mérito da ação originária, entendo que, ao menos neste momento, não consiste razão suficiente para o provimento do agravo. Isso porque, a impossibilidade
de a compensação acima relatada se operar somente se verifica pelo
fato de as médias e pequenas empresas serem beneficiadas por uma
carga tributária reduzida decorrente de uma opção feita pelo próprio
contribuinte. Explico.
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O art. 58-A da Lei nº 10.833/03 estabelece forma de recolhimento
do PIS/Cofins para os produtores de refrigerantes nos seguintes termos:
“Art. 58-A. A Contribuição para o PIS/Pasep, a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, a Contribuição para o PIS/Pasep-Importação,
a Cofins-Importação e o Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI devidos
pelos importadores e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos
produtos classificados nos códigos 21.06.90.10 Ex 02, 22.01, 22.02, exceto os Ex
01 e Ex 02 do código 22.02.90.00, e 22.03, da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados – Tipi, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28
de dezembro de 2006, serão exigidos na forma dos arts. 58-B a 58-U desta Lei e
nos demais dispositivos pertinentes da legislação em vigor. (Incluído pela Lei nº
11.727, de 2008)
(...)” – Grifei

As alíquotas incidentes nessa forma de tributação estão previstas no
art. 58-I da Lei:
“Art. 58-I. A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins devidas pelos importadores
e pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização dos produtos de que trata o
art. 58-A desta Lei serão calculadas sobre a receita bruta decorrente da venda desses
produtos, mediante a aplicação das alíquotas de 3,5% (três inteiros e cinco décimos
por cento) e 16,65% (dezesseis inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento), respectivamente. (Incluído pela Lei nº 11.727, de 2008)
(...)”

Por sua vez, no Art. 58-J, do mesmo diploma legal, há a possibilidade de o contribuinte optar por regime especial de contribuição para os
tributos referidos no Art. 58-A:
“Art. 58-J. A pessoa jurídica que industrializa ou importa os produtos de que trata
o art. 58-A desta Lei poderá optar por regime especial de tributação, no qual a Contribuição para o PIS/Pasep, a Cofins e o IPI serão apurados em função do valor-base,
que será expresso em reais ou em reais por litro, discriminado por tipo de produto e
por marca comercial e definido a partir do preço de referência. (Incluído pela Lei nº
11.727, de 2008)” – Grifei

Nessa sistemática especial, a carga tributária é diferenciada, levando-se em consideração o tipo do produto e a sua marca comercial. E certamente, a impossibilidade de compensação dos valores pagos para manter
o Sicobe ocorre precisamente por haver essa redução de carga tributária
na operação final (fabricação de bebidas) para as médias e pequenas
empresas e a consequente acumulação de créditos decorrentes das fases
anteriores da cadeia produtiva.
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Por outro lado, caso o contribuinte entenda mais vantajoso, poderá
abandonar a opção pelo regime especial a qualquer tempo (§ 2º do art.
58-O da Lei nº 10.833/03) e recolher as contribuições por meio do regime
geral (arts. 58-A a 58-J da Lei nº 10.833/03), sistema pelo qual provavelmente deixará de acumular créditos, de forma a oportunizar a compensação do valor pago para manter o Sicobe. Trata-se, em verdade, de uma
questão de planejamento tributário que possibilita o enquadramento das
empresas em diferentes formas de recolhimentos de tributos em respeito
a suas peculiaridades e a sua capacidade contributiva. Cumpre ao próprio
contribuinte, portanto, optar pela forma mais vantajosa sem, entretanto,
fundir as duas sistemáticas utilizando o que há de melhor em cada uma.
Assim, embora a agravante alegue que a impossibilidade de compensação cause uma lesão a suas associadas, deve-se ter presente que esse
fato se dá por haver uma carga tributária reduzida por sua própria opção.
Desse modo, não denoto, ao menos neste momento, lesão aos fabricantes
que justifique a suspensão da cobrança pelo Sicobe.
A agravante argumentou, ainda, que a suspensão da exigibilidade do
ressarcimento de três centavos não comprometeria o funcionamento do
sistema de fiscalização. Para tanto, trouxe balanço patrimonial da Casa
da Moeda a fim de demonstrar que a empresa pública federal, segundo
consta, ampliou em torno de 219% o seu faturamento após o Sicobe.
Todavia, entendo que eventual crescimento no faturamento ou no lucro
da Casa da Moeda no período não garante a continuidade da fiscalização
tributária por meio do Sicobe, caso o ressarcimento seja suspenso. E
mais, como se verificou dos elementos carreados aos autos, o sistema
de controle de produção ora atacado depende de constante manutenção
e acompanhamento e é composto de equipamentos de alta tecnologia,
seja na verificação dos dados, seja na transmissão dos mesmos à Receita
Federal. Assevero, ainda, que esses dados sobre a produção das empresas não são utilizados apenas para aferição da carga tributária federal,
mas, por meio de convênios previamente firmados, também servem de
parâmetro para cálculo da tributação estadual.
Isso, por si só, já demonstra a relevância do Sicobe para o controle
de toda a tributação incidente no ramo de fabricação de refrigerantes.
Assim, entendo que, em sede de liminar, não pode ser suspenso referido
ressarcimento, sob pena de risco de interrupção de todo o sistema de
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fiscalização tributária, cujos resultados refletiriam não apenas na receita
da União, mas também dos Estados. Reside aí, precisamente, o risco
de grave lesão à ordem e à economia públicas caso posta em prática a
decisão proferida na ação originária.
Ademais, deve-se ter presente, ainda, que eventual prejuízo ou recolhimento indevido feito pelos fabricantes poderão ser reavidos caso
logrem êxito ao final da ação originária.
Por fim, esclareço que a decisão agravada não se baseou nas razões de
decidir insculpidas na Suspensão de Liminar nº 178 que tramitou no STF
ou sequer fez referência ao Sistema Medidor de Vazão – SMV a ensejar
confusão com o Sistema de Controle de Produção de Bebidas – Sicobe.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo.
É o voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2004.70.02.007393-4/PR
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Álvaro Eduardo Junqueira
Apelante: Município de Foz do Iguaçu
Advogados: Drs. Luiz Carlos de Carvalho e outro
Apelado: Itaipu Binacional
Advogados: Drs. Erica Marta Gavetti Meirelles e outro
Dr. Enrique Marcos da Cruz
Apenso: 2004.04.01.007396-0
EMENTA
Embargos à Execução Fiscal. Itaipu Binacional. Impostos. Contribuição de melhoria. Taxas. Art. XII do Tratado Internacional. Hipótese de
não incidência. Representação da República Federativa do Brasil nas
relações exteriores. Ato de Soberania. Art. 151, III, da Cf/88. Art. 41, §
1º, do ADCT. Inaplicabilidade.
1. Itaipu Binacional não está sujeita ao recolhimento de impostos, taxas
e empréstimos compulsórios, de qualquer natureza, por força do art. XII
e alíneas do Tratado Internacional firmado entre o Brasil e o Paraguai,
aprovado pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº
23/73 e promulgado pelo Decreto nº 72.707/73.
2. Não se trata de isenção heterônima, expressamente vedada pelo
artigo 151, III, da CF/88, mas sim hipótese de não incidência tributária.
3. A República Federativa do Brasil, representada pela União perante
Estados estrangeiros, no uso de sua soberania, ao assinar um tratado
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internacional, o faz não só em nome da União, mas também dos Estados-Membros, dos Municípios e do Distrito Federal.
4. A hipótese de não incidência tributária constante do Tratado de
Itaipu foi formulada pela União, na condição de representante político
da República Federativa do Brasil, constituída pelos três níveis de governo, e a vedação constante do art. 151, III, da CF/88 é dirigida à União
enquanto pessoa jurídica de direito público interno e não tem o poder
extensivo de afetar as relações político-administrativas do Brasil com
Estados estrangeiros.
5. O Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição
Federal como lei complementar, expressamente prevê, no seu art. 98, a
supremacia dos tratados e a adequação da legislação interna.
6. Não se aplica ao Tratado de Itaipu a revogação prevista no art. 41,
§ 1º, do ADCT, porque vinculado ao caput, e o STF entendeu que a matéria não está abrangida pela previsão contida na norma constitucional
transitória, por não se tratar de incentivo fiscal de natureza setorial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Porto Alegre, 06 de outubro de 2010.
Des. Federal Álvaro Eduardo Junqueira, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Álvaro Eduardo Junqueira: Trata-se de
embargos à execução opostos por ITAIPU BINACIONAL à Execução Fiscal nº 069/2003 movida pela Fazenda Pública do Município
de Foz do Iguaçu, visando à cobrança de IPTU, contribuições de
melhoria e taxas.
Alega a embargante a incompetência da Justiça Estadual e sua ilegitimidade para responder pelas dívidas de diversos imóveis, constantes
das CDAs nos 6.527 a 7.490/2002, dos quais parcela não lhe pertence,
e outros já foram vendidos e não mais lhe pertencem. Em relação aos
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imóveis de que detém a titularidade, há impossibilidade de cobrança em
razão do tratado que a constituiu prever a isenção plena relativamente
aos tributos exigidos e também porque o Município de Foz do Iguaçu a
isentou de todos os tributos e taxas municipais, por meio do Decreto nº
1.527/74, recepcionado pelo vigente Código Tributário Municipal – CTM
(Decreto nº 15.150/2003).
Atribuiu à causa o valor de R$ 281.841,91, em setembro de 2003.
Ajuizados inicialmente perante o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível
da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, onde tramitava a Execução Fiscal
nº 069/2003, foram os autos remetidos à Justiça Federal, em razão de
decisão irrecorrida de reconhecimento da incompetência absoluta da
Justiça Estadual, e distribuídos à 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu/
PR, na qual tomaram o nº 2004.70.02.007393-4, e a execução fiscal,
o nº 2004.70.02.007396-0.
O Município, em sua impugnação, reconheceu que os imóveis
referidos nas CDAs nos 7.484/2002 a 7.490/2002 nunca pertenceram
à Itaipu e pediu sua exclusão do feito executivo. Quanto aos imóveis
transferidos a terceiros perante o Registro de Imóveis, apesar de concordar que a responsabilidade é dos compradores, atribui responsabilidade também à Itaipu porque ela não comunicou a transferência ao
órgão fazendário municipal, bem assim a responsabilidade sobre os
imóveis vendidos e não registrados no Registro de Imóveis. Defende
a legalidade das CDAs e argumenta que a isenção tributária cessou
com a promulgação da atual Constituição, em face do disposto no art.
41, § 1º, do ADCT. Nada referiu a respeito da isenção concedida pelo
Decreto nº 1.527/74, recepcionado pelo vigente Código Tributário
Municipal – CTM (Decreto nº 15.150/2003).
A sentença julgou procedente o pedido inicial para declarar extinta a
execução fiscal movida contra a Itaipu Binacional. Sem custas. Condenou o Município de Foz do Iguaçu em honorários advocatícios de 5%
do valor atualizado da causa.
Apelou o Município, tecendo arrazoado a respeito do “Tratado
de Itaipu”, da competência para isentar por decreto legislativo do
Congresso Nacional, do alcance dos tratados e convenções internacionais e da não recepção da isenção pelo art. 41, § 1º, do ADCT da
novel Constituição.
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Apresentadas contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Álvaro Eduardo Junqueira: A execução
fiscal visa à cobrança de IPTU, contribuições de melhoria e taxas.
O Tratado Internacional, firmado entre as Altas Partes da República
Federativa do Brasil e da República do Paraguai, em 26.04.1973, para a
criação da Usina Hidrelétrica de Itaipu, empresa binacional, foi aprovado
no âmbito interno pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 23, de 30.05.1973, e promulgado pelo Decreto nº 72.707/73.
A embargante não está sujeita ao recolhimento desses tributos por força
do art. XII desse Tratado, assim expresso:
“Art. XII:
As Altas Partes Contratantes adotarão, quanto à atribuição, as seguintes normas:
a) não aplicarão impostos, taxas e empréstimos compulsórios, de qualquer natureza,
à ITAIPU e aos serviços de eletricidade por ela prestados;
b) não aplicarão impostos, taxas e empréstimos compulsórios, de qualquer natureza,
sobre os materiais e equipamentos que a Itaipu adquira em qualquer dos dois países
ou importe de um terceiro país, para utilizá-los nos trabalhos de construção da central elétrica, seus acessórios e obras complementares, ou para incorporá-los à central
elétrica, seus acessórios e obras complementares. Da mesma forma, não aplicarão
impostos, taxas e empréstimos compulsórios, de qualquer natureza, que incidam sobre
as operações relativas a esses materiais e equipamentos, nas quais a Itaipu seja parte;
c) não aplicarão impostos, taxas e empréstimos compulsórios, de qualquer natureza, sobre os lucros da Itaipu e sobre os pagamentos e remessas por ela efetuados a
qualquer pessoa física ou jurídica, sempre que os pagamentos de tais impostos, taxas
e empréstimos compulsórios sejam de responsabilidade legal da Itaipu;
d) não porão nenhum entrave e não aplicarão nenhuma imposição fiscal ao movimento de fundos da Itaipu que resultar da execução do presente Tratado;
e) não aplicarão restrições de qualquer natureza ao trânsito ou depósito dos materiais
e equipamentos aludidos no item b deste Artigo;
f) serão admitidos nos territórios dos dois países os materiais e equipamentos aludidos no item b deste artigo.”

A Constituição Federal, em seu art. 150, conferiu imunidade de
impostos a todos os entes da Administração Pública Direta, o que foi
estendido inclusive às autarquias e fundações, conforme pode ser observado a seguir:
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“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI – instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
§ 2º – A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços,
vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes.”

Não obstante não se enquadrar a ITAIPU como autarquia ou fundação,
mas sim como ente assemelhado a empresa pública – binacional –, a norma criada pelo acordo entre dois Estados Soberanos corrobora o espírito
da norma constitucional, que veda a tributação entre entes da Federação
e outros entes de natureza pública que prestem serviços públicos.
Não se trata, no caso, de isenção heterônima, o que é expressamente
vedado pelo artigo 151, III, da Constituição Federal de 1988, mas sim
de hipótese de não incidência do tributo municipal, pois não foi concedida pela União, mas pela República Federativa do Brasil, representada
pelo Presidente da República, abrangendo todos os impostos, taxas e
empréstimos compulsórios incidentes.
O dispositivo constitucional em comento tem o seguinte texto:
“Art. 151. É vedado à União:
(...)
III – instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal
ou dos Municípios.”

Da leitura desse dispositivo legal, poder-se-ia extrair a interpretação
literal de que o Tratado de Itaipu não foi recepcionado pela nova ordem
jurídica.
Ocorre que, nas relações de política externa, a união indissolúvel dos
Estados, Municípios e Distrito Federal é representada pela República
Federativa do Brasil, cujos preceitos fundamentais estão estampados no
art. 4º da Constituição Federal, que prevê no inciso IX a “cooperação
entre os povos para o progresso da humanidade” e no seu parágrafo
único que “buscará a integração econômica, política, social e cultural
dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade
latino-americana de nações”.
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Com base nesse preceito fundamental foi possível a promulgação do
Tratado para a Constituição de um Mercado Comum – Mercosul – Decreto nº 350/91, assim como foi possível a promulgação do Tratado de
Itaipu, com base na Constituição Federal de 1967/69.
Dessa maneira, a República Federativa do Brasil, representada pela
União perante Estados estrangeiros, no uso de sua soberania, ao assinar
um tratado internacional o faz não só em nome da União, mas também
dos Estados-Membros, dos Municípios e do Distrito Federal. Assim,
a isenção tributária constante do Tratado de Itaipu foi formulada pelo
representante político dos três níveis de governo, e a vedação constante
do inciso III do art. 151 é dirigida à União nas suas relações internas
com os Estados, Municípios e Distrito Federal e não tem o poder extensivo de afetar as relações político-administrativas do Brasil com
Estados estrangeiros.
Não pudesse a União, por meio de acordos internacionais, disciplinar
tributos estaduais e municipais, isentando-os ou reduzindo-os, inviabilizaria os tratados num mundo cada vez mais dinâmico e internacionalizado,
com afetação de sua soberania e imagem externa, pois necessitaria, junto
ao Presidente da República, em cada acordo ou tratado internacional, da
presença de governadores e prefeitos.
Ademais, no âmbito interno, o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar e integrante do
Sistema Tributário Nacional vigente, expressamente prevê a supremacia
dos tratados e a adequação da legislação interna, a saber:
“Art. 98. Os tratados e as convenções internacionais revogam ou modificam a
legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes sobrevenha.”

Nesse sentido a lição de Leandro Paulsen, in Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência.
9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado; ESMAFE. p. 281:
“ Tratado internacional. Isenção de tributos estaduais e municipais. A vedação
constante do art. 151, III, da CF dirige-se à União enquanto pessoa jurídica de direito
público interno. A República Federativa do Brasil, nas suas relações externas, pode
firmar tratado internacional em que estabeleça isenção de quaisquer tributos, sejam
federais, estaduais ou municipais. Há precedente do STF nesse sentido adiante. Sobre
os tratados e sua prevalência sobre a legislação interna, vide extensa abordagem em
nota ao art. 98 do CTN.”
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O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que
tratado pode conceder isenção também dos tributos estaduais e municipais, valendo a restrição posta no art. 151, III, da Constituição, apenas
às relações de direito interno, a saber:
“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA DE 1988 DO ACORDO GERAL DE TARIFAS E COMÉRCIO. ISENÇÃO DE TRIBUTO ESTADUAL PREVISTA EM TRATADO INTERNACIONAL
FIRMADO PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ARTIGO 151, INCISO
III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARTIGO 98 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE ISENÇÃO HETERÔNOMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A isenção de tributos estaduais prevista no Acordo Geral de Tarifas e Comércio
para as mercadorias importadas dos países signatários quando o similar nacional tiver
o mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição da República de 1988.
2. O artigo 98 do Código Tributário Nacional ‘possui caráter nacional, com eficácia
para a União, os Estados e os Municípios’ (voto do eminente Ministro Ilmar Galvão).
3. No direito internacional apenas a República Federativa do Brasil tem competência
para firmar tratados (art. 52, § 2º, da Constituição da República), dela não dispondo a
União, os Estados-membros ou os Municípios. O Presidente da República não subscreve
tratados como Chefe de Governo, mas como Chefe de Estado, o que descaracteriza a
existência de uma isenção heterônoma, vedada pelo art. 151, inc. III, da Constituição.
4. Recurso extraordinário conhecido e provido.” (grifei) (RE 229096, Rel. Min.
Ilmar Galvão, Pleno, unânime, Rel. p/acórdão Min. Carmen Lúcia, j. em 16.08.2007,
DJE em 11.04.2008)
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 87/96.
ICMS E SUA INSTITUIÇÃO. ARTS. 150, II; 155, § 2º, VII, A, E INCISO VIII, DA
CF. CONCEITOS DE PASSAGEIRO E DE DESTINATÁRIO DO SERVIÇO. FATO
GERADOR. OCORRÊNCIA. ALÍQUOTAS PARA OPERAÇÕES INTERESTADUAIS E PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS. INAPLICABILIDADE DA FÓRMULA
CONSTITUCIONAL DE PARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS ENTRE OS ESTADOS. OMISSÃO QUANTO A ELEMENTOS NECESSÁRIOS À INSTITUIÇÃO
DO ICMS SOBRE NAVEGAÇÃO AÉREA. OPERAÇÕES DE TRÁFEGO AÉREO
INTERNACIONAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGAS.
TRIBUTAÇÃO DAS EMPRESAS NACIONAIS. QUANTO ÀS EMPRESAS ESTRANGEIRAS, VALEM OS ACORDOS INTERNACIONAIS – RECIPROCIDADE.
VIAGEM NACIONAL OU INTERNACIONAL – DIFERENÇA DE TRATAMENTO.
AUSÊNCIA DE NORMAS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE COMPETÊNCIA
ENTRE AS UNIDADES FEDERADAS. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO ART. 151,
DA CF É O DAS RELAÇÕES DAS ENTIDADES FEDERADAS ENTRE SI. NÃO
TEM POR OBJETO A UNIÃO QUANDO ESTA SE APRESENTA NA ORDEM EXR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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TERNA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL
E INTERNACIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO ICMS
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE
CARGAS PELAS EMPRESAS AÉREAS NACIONAIS, ENQUANTO PERSISTIREM OS
CONVÊNIOS DE ISENÇÃO DE EMPRESAS ESTRANGEIRAS. AÇÃO JULGADA,
PARCIALMENTE PROCEDENTE.” (ADI 1600, Rel. p/acórdão Min. Nelson Jobim,
maioria, j. em 26.11.2001, DOU em 17.12.2001)

Quanto ao argumento de que o tratado se encontra revogado, por não
ter sido recepcionado na forma do art. 41, § 1º, do ADCT da Constituição
Federal, tenho que não prosperam alegações nesse sentido.
O art. 41 do ADCT tem o seguinte teor:
“Art. 41. Os Poderes Executivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios reavaliarão todos os incentivos fiscais de natureza setorial ora em vigor,
propondo aos Poderes Legislativos respectivos as medidas cabíveis.
§ 1º – Considerar-se-ão revogados após dois anos, a partir da data da promulgação
da Constituição, os incentivos que não forem confirmados por lei.
§ 2º – A revogação não prejudicará os direitos que já tiverem sido adquiridos, àquela
data, em relação a incentivos concedidos sob condição e com prazo certo.
§ 3º – Os incentivos concedidos por convênio entre Estados, celebrados nos termos do art.
23, § 6º, da Constituição de 1967, com a redação da Emenda Constitucional nº 1, de 17 de
outubro de 1969, também deverão ser reavaliados e reconfirmados nos prazos deste artigo.”

Apesar de não estar a isenção ao abrigo do § 2º do art. 41 do ADCT,
porquanto não foi o Tratado de Itaipu firmado sob condição ou com
prazo certo, também não se aplica sobre ele a revogação prevista no §
1º, porque os parágrafos estão vinculados ao caput do art. 41, que limita
a hipótese apenas aos incentivos fiscais de natureza setorial.
O Supremo Tribunal Federal, ao decidir questão assemelhada, ao tratar de isenção de tributos municipais objetivando a redução do custo de
obras públicas, entendeu que a matéria abrangida pelo art. 41 do ADCT
não afeta a benesse posta no tratado por não se tratar de incentivo fiscal
de natureza setorial. O acórdão foi assim ementado:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
OBRAS PÚBLICAS. REDUÇÃO DO CUSTO MEDIANTE ISENÇÃO DE IMPOSTO. LEI MUNICIPAL Nº 6.202/80. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 41 DO
ADCT–CF/88. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Artigo 41 do ADCT–CF/88. Incentivos fiscais de natureza setorial destinados a
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promover a expansão econômica de determinada região ou setores de atividade. Necessidade de edição de norma ratificadora no prazo previsto na Constituição Federal.
2. Isenção de tributos no âmbito municipal, com objetivo de reduzir os custos das
obras públicas. Lei nº 6.202/80. Matéria que não está abrangida pela previsão contida
na norma constitucional transitória, por não se tratar de incentivo fiscal de natureza
setorial. Agravo regimental não provido.” (grifei) (RE (AgR) nº 223427/PR, Rel. Min.
Maurício Correa, Segunda Turma, unânime, DJU de 08.08.2000, p. 26)

Como se vê, o Tratado Internacional nº 72.707/73 concedeu isenção
à Itaipu para impostos, taxas e empréstimos compulsórios de responsabilidade legal do ente binacional. Cabe ressaltar, quando se trate de
impostos, somente são abrangidos pela isenção aqueles tidos por diretos,
cuja obrigação de pagamento seja imputada juridicamente à Itaipu.
De fato, trata-se de pessoa jurídica destinada à prestação de Serviço
Público consistente na exploração de potenciais hidráulicos para produção e comercialização de energia elétrica, sendo válida, assim, a isenção
comum aos dois Estados estabelecida na alínea a do artigo XII do Tratado
de Itaipu, que veda a cobrança de impostos, taxas e empréstimos compulsórios que venham a onerar direta ou indiretamente a Itaipu Binacional.
Notadamente, a interpretação sistemática do art. XII e suas alíneas
do Tratado Internacional resulta na vontade insofismável das Altas Partes (Brasil e Paraguai) de reduzir o encargo tributário incidente sobre
a Usina Hidrelétrica de Itaipu, constituída como uma pessoa jurídica
internacional, afetada ao Direito Internacional Público, originada por
um tratado, como concessionária de serviço público internacional, com
atuação específica na produção industrial de energia elétrica. E, segundo o
STF, a isenção de tributos, inclusive municipais, não se trata de incentivo
fiscal de natureza setorial, não se aplicando sobre ela as implicações do
art. 41 do ADCT da Constituição Federal, que limita a hipótese apenas
aos incentivos fiscais de natureza setorial.
Portanto, irrelevante a ausência de confirmação por lei dos incentivos
concedidos pelo Tratado de Itaipu, no prazo de dois anos após a promulgação da Constituição Federal, porque não é aplicável a ele o disposto
no § 1º do art. 41 do ADCT.
Também o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema, reafirmou o
direito à isenção tributária da Usina Hidrelétrica de Itaipu, não extensivo
às prestadoras de serviço, assim decidindo:
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“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA.
ITAIPU. TOMADORA DO SERVIÇO. TRATADO BRASIL-PARAGUAI. EXTENSÃO. SUJEITO PASSIVO DO TRIBUTO.
1. Nos termos da alínea c do art. XII do tratado, a isenção tributária alcança
apenas a ITAIPU ‘sempre que os pagamentos de tais impostos, taxas e empréstimos
compulsórios sejam de responsabilidade legal da ITAIPU’.
2. No caso a isenção não alcança a recorrente, que é a prestadora de serviço e dessarte
o sujeito passivo do ISSQN, ainda que a ITAIPU tenha retido, ao pagar pelo serviço
prestado, o valor referente à exação para repassá-lo ao município.
3. Recurso especial improvido.” (grifei) (REsp 686355/PR, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, j. em 02.12.2004, unânime, DJU de 25.04.2005, p. 323)

Este Tribunal, pronunciando-se sobre o tema, também declara a isenção de
que goza a Itaipu Binacional em relação ao recolhimento de impostos, taxas
e empréstimos compulsórios, conforme se denota das seguintes ementas:
“EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. IPTU. TRATADO DE ITAIPU. ISENÇÃO
TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS.
1. De acordo com a alínea a do artigo XII do Tratado de Itaipu, é vedada a cobrança de impostos, taxas e empréstimos compulsórios que venham a onerar direta ou
indiretamente a Itaipu Binacional. Trata-se de não incidência de tributo, veiculada por
tratado internacional, que ingressou em nosso ordenamento jurídico por meio de ato
do Congresso Nacional.
2. Como Brasil e Paraguai, quando da assinatura do tratado internacional, acordaram
a isenção tributária recíproca, merece prosperar a insurgência da embargante no sentido
de não ser parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal.
3. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da causa, em consonância
com o artigo 20, § 4º, do CPC e precedentes desta Turma.” (AC nº 2008.70.02.0105643/PR, Rel. Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, Segunda Turma, j. em
17.11.2009, unânime, D.E. 26.11.2009)
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ITAIPU BINACIONAL. MUNICÍPIO
DE FOZ DO IGUAÇU. IPTU E TAXAS. ISENÇÃO.
1. Itaipu Binacional não está sujeita ao recolhimento de IPTU e taxas por força do
art. XII do tratado firmado entre o Brasil e o Paraguai, cujo texto foi aprovado pelo
Decreto Legislativo nº 23/73 e promulgado pelo Decreto nº 72.707/73.
2. A empresa binacional não tem legitimidade para figurar no polo passivo da
execução fiscal.” (AC nº 2008.70.02.008103-1/PR, Rel. Juiz Federal Jorge Antonio
Maurique, Segunda Turma, j. em 03.02.2010, unânime, D.E em 24.02.2010)

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2008.71.05.001403-4/RS
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona
Apelante: Cooperativa Tritícola Regional Santo Ângelo Ltda.– Cotrisa
Advogado: Dr. João Francisco de Farias Santos
Apelada: União Federal (Fazenda Nacional)
Advogado: Procuradoria Regional da Fazenda Nacional
EMENTA
Tributário. Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou
relativas a títulos ou valores mobiliários – IOF. Operações de crédito
entre cooperativa e instituições financeiras. Decretos 6.306/07, 6.339/08,
6.391/08 E 6.453/08. Ato cooperativo.
1. Com relação às cooperativas, o Decreto 6.306, de 14 de dezembro
de 2007, determinava a incidência de alíquota zero quanto ao Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou
Valores Mobiliários – IOF (art. 8º, I).
2. O Decreto 6.339, de 03 de janeiro de 2008, porém, ao acrescentar
o § 5º ao artigo 8º do Decreto 6.306/07, instituiu, independentemente
do prazo da operação, alíquota adicional de trinta e oito centésimos por
cento do IOF incidente sobre o valor das operações de crédito tratadas
nos incisos I (em que figure como tomadora cooperativa, observado o
disposto no art. 45, inciso I), II, III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, XVI,
XVII, XVIII, XIX e XXI, atingindo, dessa feita, as cooperativas.
3. Posteriormente, ainda, os Decretos 6.391/08, de 12 de março de
2008, e 6.453, de 12 de maio de 2008, mantiveram a tributação sobre
operações de crédito tomadas por cooperativa.
4. A legislação infraconstitucional albergou a possibilidade de alteração das alíquotas do IOF mediante ato do Poder Executivo. Delimitou
tal alteração, entretanto, aos objetivos das políticas monetária e fiscal.
É válida, tanto do ponto de vista constitucional como legal, a alteração
de alíquota do IOF por meio de decreto do Poder Executivo.
5. As operações de crédito realizadas entre a cooperativa tritícola
autora e instituições financeiras não podem ser consideradas como atos
cooperativos em sentido estrito, ou seja, aqueles que são praticados
para a consecução dos objetivos sociais pretendidos que não implicam
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operação de mercado nem contrato de compra e venda de mercadoria,
tratando-se, em verdade, de fatos econômicos aptos à incidência de
tributos e contribuições.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado.
Porto Alegre, 30 de novembro de 2010.
Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, Relator.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona: Trata-se de ação
ordinária ajuizada pela Cooperativa Tritícola Regional Santo Ângelo
Ltda. contra a União – Fazenda Nacional, por meio da qual pleiteia
seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária com relação
à imposição do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro,
ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, quando da realização de operações de financiamento com instituições financeiras, com a
consequente declaração do direito de repetir os valores já recolhidos a
este título.
Alega a demandante, em síntese, que é sociedade cooperativa e deve
ter, nos termos da Constituição Federal, tratamento diferenciado. Sustenta, outrossim, que, quando busca, junto às instituições financeiras, o
suprimento de capital de giro, o fechamento de câmbio para a realização
de exportações ou financiamentos para adquirir equipamentos, veículos
e modernizar suas Unidades Armazenadoras, está realizando atos cooperativos e atos cooperativos auxiliares, os quais estão fora do campo
de incidência dos tributos, inclusive do IOF.
Foi indeferida a antecipação de tutela postulada na inicial.
A União, em contestação, alega que os resultados positivos decorrentes de atos não cooperativos não estão abrangidos pela isenção do IOF.
Salienta que a prática habitual de atos não cooperativos está sujeita ao
regime tributário aplicável às demais pessoas jurídicas e que, segundo
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alega a própria parte-autora em sua inicial, o IOF vem incidindo em suas
operações junto às instituições financeiras, sendo que tais atividades correspondem à hipótese de incidência do tributo em questão. Alega, ainda,
que as atividades realizadas pela autora perante instituições financeiras
ou outras pessoas jurídicas não cooperativas não estão abrangidas pela
isenção. Por fim, refere ser plenamente cabível a imposição da cobrança
de IOF por decreto, instrumento normativo adequado para tanto.
Sobreveio sentença de improcedência do pedido.
A autora apela alegando que o Decreto 6.453/08 foi publicado no dia
13.05.08 e, portanto, não pode ser aplicado nas operações de crédito e
de câmbio realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2008. Defende
que o ato cooperativo, conforme estatuído no art. 79 da Lei 5.764/71, é
todo aquele por meio do qual a cooperativa atinge seus fins e objetivos
estatutários. Cita exemplos e doutrina definindo ato cooperativo. Afirma
que as operações de crédito e de câmbio realizadas visavam a atingir
seus fins e objetivos estatutários, como viabilizar aquisição de insumos
para posterior fornecimento aos associados, bem como a aquisição de
equipamentos para melhoria de suas unidades de recebimento de produtos
agrícolas e ainda dar cobertura às exportações dos produtos agrícolas.
Aduz que o que o decreto pode é promover a alteração das alíquotas
do IOF, mas não tributar o ato cooperativo, que está fora do campo da
incidência dos tributos.
Com contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona: Trata-se de
definir sobre a incidência de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, sobre
operações de crédito realizadas entre a cooperativa autora e instituições
financeiras.
Foi proferida sentença nos seguintes termos:
“Inicialmente, evitando tautologia, bem como em razão da estagnação do quadro
fático apresentado na presente ação por ocasião da petição inicial, transcrevo parte do
teor da decisão proferida nas fls. 35-36, frente e verso, adotando-a, novamente, como
razão de decidir:
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

351

‘O especial tratamento tributário ao ato cooperativo a que se refere a autora é
expressamente previsto no art. 146, III, c, da Constituição Federal:
‘Art. 146 – Cabe à lei complementar:
(...)
III – estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
(...)
c – adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, praticado pelas cooperativas;
(...)’
Todavia, a previsão constitucional de que o tratamento tributário diferenciado às
cooperativas deverá ser por lei complementar não significa, necessariamente, que
todos os atos praticados pelas cooperativas devam ficar isentos de tributação. A Lei
nº 5.764/71, mesmo não tratando de matéria tributária, cuida da definição da política
nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas.
Em seu bojo, há cristalina definição acerca do que seja o ato cooperativo:
‘Art. 79. Denomina-se ato cooperativo o praticado entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para
a consecução de seus objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria.’
Segundo definição legal, portanto, o ato cooperativo, ao qual deve ser dispensado
tratamento tributário diferenciado, é aquele realizado entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas,
para a consecução de seus objetivos sociais. Consequentemente, operações realizadas
entre as cooperativas e instituições financeiras não podem ser classificadas como atos
cooperativos.
Convém destacar, a propósito, que a Lei nº 5.764/71, recepcionada pela Constituição
com o status de Lei Complementar quanto às proteções tributárias do ato cooperativo,
não criou nenhum benefício fiscal para as cooperativas, apenas tendo estabelecido o
regime jurídico dessa forma especial de associação, cuidando das variadas formas que
as cooperativas podem assumir, da forma de sua criação e extinção, dos órgãos que a
compõem e de sua fiscalização, deixando para os demais instrumentos normativos a
regulamentação da tributação das cooperativas. Aliás, previu, expressamente, a possibilidade de incidência tributária quanto aos resultados das operações das cooperativas
com não cooperativados (arts. 87, 85 e 111):
‘Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos de não
associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar lotes destinados ao
cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de instalações industriais das
cooperativas que as possuem.
(...)
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, men-
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cionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do ‘Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social’ e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
(...)
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos
pelas cooperativas de que tratam os arts. 85, 86 e 88 desta Lei.’
Enfim, analisando a legislação de regência do IOF, constatei que o referido tributo
não incidia nas operações de crédito realizadas entre cooperativas agropecuárias e instituições financeiras porque o Decreto nº 6.306/2007, em seu art. 8º, impunha alíquota
zero à operação de crédito em que figurasse como tomadora uma sociedade cooperativa.
Quanto à possibilidade de alteração da alíquota do IOF para as operações realizadas
pelas cooperativas mediante simples decreto presidencial, sua previsão está no § 1º do
art. 153 da Constituição Federal.
A esses fundamentos, soma-se o fato de que o Decreto nº 6.453/08, o qual acrescentou o § 5º ao artigo 8º do Decreto 6.306/07, determinou expressamente a incidência
do referido tributo sobre as operações de crédito realizadas pela autora, conforme a
seguir transcrito:
‘§ 5º Fica instituída, independentemente do prazo da operação, alíquota adicional
de trinta e oito centésimos por cento do IOF incidente sobre o valor das operações de
crédito de que tratam os incisos I, II, IV, V, VI, X, XI, XIV, XVI, XVIII, XIX e XXI.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.453, de 2008).’
Já o inciso I do artigo 8º do Decreto 6.306/07 refere:
‘I – em que figure como tomadora cooperativa, observado o disposto no art. 45, inciso I;’
Além disso, o parágrafo único do artigo 79 da Lei 5.764/71, a qual instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas, ao descrever o conceito de ato cooperativo,
já referia que a operação de mercado ou o contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria não implicaria ato cooperativo, in verbis:
‘Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados,
para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato
de compra e venda de produto ou mercadoria.’ Grifei.
Diante dos fundamentos, julgo improcedente o pedido da autora.”

Os argumentos da apelante não lograram infirmar os fundamentos
da sentença.
Com efeito, na dicção da chamada Lei das Cooperativas, estas se
caracterizam por serem sociedades de pessoas, com forma e natureza
jurídica próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas
para prestar serviços aos associados (art. 4º).
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Para atingir seus objetivos, as sociedades cooperativas podem praticar
atos cooperativos e não cooperativos.
Os atos cooperativos, a teor do disposto no art. 79 da Lei nº 5.764/71,
são aqueles praticados entre as cooperativas e seus associados, bem como
entre as próprias cooperativas, quando associadas, para a consecução de
seus objetivos sociais. Tais atos não implicam operação de mercado nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. São os denominados atos próprios ou típicos.
Os atos não cooperativos, a contrário senso, são aqueles praticados com
não associados, mas que guardam, no entanto, relação com os objetivos
sociais da cooperativa, assim como com os ditames previstos na legislação
de regência. Essa a exegese dos arts. 85, 86 e 88 da Lei das Cooperativas.
Na prática dos atos típicos, a cooperativa não aufere lucro (art. 3º). Os
resultados positivos são repassados aos seus associados, os quais, por sua
vez, sujeitam-se à tributação pertinente. Tais atos não geram faturamento
ou receita para a cooperativa, de modo que o resultado financeiro deles
decorrente não se sujeita à incidência tributária.
Já no que diz respeito aos atos não cooperativos, praticados pela cooperativa com terceiros, não associados, a sociedade cooperativa atua
como qualquer outra pessoa jurídica, devendo a receita gerada ser levada
a conta específica para servir de base à tributação, consoante preconiza
o art. 111 da Lei nº 5.764/71, in verbis:
“Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.”

Ora, as operações de crédito realizadas entre a cooperativa tritícola
autora e instituições financeiras não podem ser consideradas como atos
cooperativos em sentido estrito, ou seja, aqueles que são praticados para a
consecução dos objetivos sociais pretendidos e que não implicam operação
de mercado nem contrato de compra e venda de mercadoria. Trata-se, em
verdade, de fatos econômicos aptos à incidência de tributos e contribuições.
Quanto ao IOF, cumpre referir que foi instituído nos termos da Lei nº
8.894/94, cujo art. 1º assim dispõe:
“Art. 1º. O Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos e Valores Imobiliários será cobrado à alíquota máxima de 1,5% ao dia, sobre o
valor das operações de crédito e relativas a títulos e valores imobiliários.”
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Para o deslinde da causa, merece destaque a redação dada pelo parágrafo único do referido artigo, verbis:
“Parágrafo único. O Poder Executivo, obedecidos os limites máximos fixados neste
artigo, poderá alterar as alíquotas do imposto tendo em vista os objetivos das políticas
monetária e fiscal.”

Dessume-se, assim, que a legislação infraconstitucional albergou a
possibilidade de alteração das alíquotas do IOF mediante ato do Poder
Executivo. Delimitou tal alteração, entretanto, aos objetivos das políticas
monetária e fiscal.
Na Constituição, a matéria foi tratada no § 1º do art. 153, que autoriza o Poder Executivo a alterar as alíquotas dos impostos previstos nos
incisos I, II, IV e V, dentre os quais encontra-se o IOF:
“Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I – importação de produtos estrangeiros;
II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III – renda e proventos de qualquer natureza;
IV – produtos industrializados;
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI – propriedade territorial rural;
VII – grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
§ 1º – É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V.”

Nesse contexto, é válida, tanto do ponto de vista constitucional como
do legal, a alteração de alíquota do IOF por meio de decreto do Poder
Executivo.
Impende, então, examinar se o Decreto nº 6.339, de 03 de janeiro de
2008, atendeu às condições e aos limites estabelecidos na Lei nº 8.894/94.
A questão que se põe a debate diz com a necessidade de motivação
pelo Poder Executivo da alteração das alíquotas do IOF dado o caráter
parafiscal do mencionado imposto, o qual teria função regulatória, e não
meramente arrecadatória.
Acerca do tema, leciona Leandro Paulsen:
“Motivação do ato do executivo. O STF entende que a motivação para a alteração
das alíquotas não precisa constar expressamente no respectivo ato administrativo ou
decreto, bastando que se encontre no processo administrativo, ou na exposição de moR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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tivos que levou à majoração. O Min. Sepúlveda Pertence destaca, inclusive, conforme
transcrito abaixo, que a previsão do art. 153, § 3º, não implica a exigência formal de
motivação, mas a controlabilidade dos motivos.”

Nessa perspectiva, indaga-se se o Decreto nº 6.339/2008, que
majorou as alíquotas do IOF visou atender aos objetivos da política
monetária e fiscal, condição essa exigida pelo parágrafo único do art.
1º da Lei nº 8.894/94.
Não obstante o referido decreto não trazer em seu corpo os motivos
da alteração das alíquotas, cumpre observar que a Secretaria de Política
Econômica do Ministério da Fazenda emitiu nota técnica na qual constam esclarecimentos acerca dos motivos que levaram o Presidente da
República a alterar a alíquota do IOF ora combatida.
É inegável que ao caráter extrafiscal dado ao IOF, de regular o equilíbrio das relações de mercado, agregou-se caráter fiscal, de modo a
alcançar os objetivos da política monetária e cambial, em conformidade
com o disposto no parágrafo único da Lei 8.894/94.
A par disso, é de se referir que a ADI 4002, que versa sobre a constitucionalidade do Decreto 6.339/2008, encontra-se pendente de julgamento
no Supremo Tribunal Federal até a presente data.
Com relação às cooperativas, o Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, determinava a incidência de alíquota zero quanto
ao Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF (art. 8º, I). O Decreto
nº 6.339, de 03 de janeiro de 2008, porém, ao acrescentar o § 5º ao
artigo 8º do Decreto nº 6.306/07, instituiu, independentemente do
prazo da operação, alíquota adicional de trinta e oito centésimos
por cento do IOF incidente sobre o valor das operações de crédito
tratadas nos incisos I (em que figure como tomadora cooperativa,
observado o disposto no art. 45, inciso I), II, III, IV, V, VI, IX, X,
XI, XII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX e XXI, atingindo, dessa feita,
as cooperativas.
Posteriormente, ainda, os Decretos nº 6.391/08, de 12 de março de
2008, e 6.453, de 12 de maio de 2008, mantiveram a tributação sobre
operações de crédito tomadas por cooperativa.
Nesse sentido, descabido o argumento da apelante de que, com relação às operações de crédito realizadas nos meses de janeiro e fevereiro
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de 2008 (fls. 27-33), não poderia incidir a alíquota de 0,38% imposta
pelo Decreto nº 6.453, de 12.05.08. Ocorre que a imposição de alíquota
à cooperativa deu-se, originariamente, pelo Decreto nº 6.339, de 03 de
janeiro de 2008, afigurando-se legítima, portanto, a tributação nos meses
de janeiro e fevereiro de 2008.
Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
Nº 2009.04.00.042019-3/RS
Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère
Interessado: Zulmar Neves Advocacia S/C
Advogados: Drs. Laércio Márcio Laner e outros
Interessada: União Federal (Fazenda Nacional)
Advogado: Procuradoria Regional da Fazenda Nacional
Suscitante: 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
EMENTA
Incidente de uniformização de jurisprudência. “Refis da crise”. Depósitos judiciais. Conversão em renda após a aplicação das reduções
previstas no artigo 1º, § 3º, inciso I, da Lei nº 11.941/2009. Levantamento
condicionado ao trânsito em julgado do processo.
A conversão em renda dos depósitos judiciais, mesmo com o trânsito em julgado do processo de conhecimento, deve se proceder após a
consolidação dos valores com as reduções previstas no artigo 1º, § 3º,
inciso I, da Lei nº 11.941/2009, ficando o levantamento do respectivo
saldo remanescente condicionado ao trânsito em julgado do recurso em
que debatida esta questão.

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

357

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia 1ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
por unanimidade, acolher o presente incidente, dando-lhe provimento
para uniformizar o entendimento no sentido de que a conversão em renda
dos depósitos judiciais, mesmo com o trânsito em julgado do processo
de conhecimento, deve se proceder após a consolidação dos valores com
as reduções previstas no artigo 1º, § 3º, inciso I, da Lei nº 11.941/2009,
ficando o levantamento do respectivo saldo remanescente condicionado
ao trânsito em julgado do recurso em que debatida esta questão, nos
termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 01 de julho de 2010.
Desa. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, Relatora.
RELATÓRIO
A Exma. Sra. Desa. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère:
Zulmar Neves Advocacia S/C interpôs agravo de instrumento contra
decisão que indeferiu o pedido de levantamento de 45% dos juros incidentes sobre depósitos judiciais a serem convertidos em renda da União,
proferida nos seguintes termos:
“Trata-se de manifestação da parte executada na qual busca autorização para levantamento de 45% dos juros incidentes sobre os depósitos judiciais a serem convertidos
em renda em favor da União. Para tanto, invoca a aplicação da Lei nº 11.941/09, que
instituiu o chamado ‘Refis da Crise’ e também trouxe alterações quanto ao pagamento
e parcelamento de débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil.
De pronto, importa referir que a redução pleiteada pela executada diz respeito a
juros de mora, cuja natureza jurídica é de penalidade imposta ao devedor pelo atraso
no cumprimento de uma determinada obrigação. Tal situação, em tese, não ocorrera
na hipótese em apreço, justamente porque os depósitos judiciais têm o condão de
afastar ou evitar o inadimplemento do depositante, o que inclusive fora mencionado
na manifestação da União das fl. 285-6.
Diversamente, os juros decorrentes da aplicação da Taxa Selic nos depósitos judiciais
têm natureza específica, constituindo fator de remuneração do capital depositado (=
juros remuneratórios). A sua incidência encontra justificativa no fato de que o depósito
judicial implica a indisponibilidade do dinheiro até a definição da lide com o trânsito
em julgado. Significa que, se a pretensão deduzida fosse acolhida no presente feito,
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certamente a autora faria jus a receber o valor depositado, não somente corrigido, mas
também remunerado, na medida em que restou privada de sua utilização durante o
trâmite processual. Logo, o mesmo raciocínio deve ser deduzido em favor da União,
já que os valores depositados em juízo permaneceram indisponíveis até a solução da
lide, sendo injusto privá-la da remuneração do capital que deixou ser empregado no
custeio da atividade pública.
Em suma, a natureza jurídica dos juros incidentes sobre os depósitos judiciais
em tela constitui óbice à pretensão da executada, devendo ser indeferida por falta de
amparo legal.
Intimem-se.”

Em suas razões, sustentou a recorrente que a conversão em renda equivale a pagamento, aplicando-se-lhe as disposições da Lei nº 11.941/2009,
inclusive a que estabelece que os depósitos vinculados aos débitos a serem
pagos ou parcelados nos seus termos “serão automaticamente convertidos
em renda da União, após aplicação das reduções para pagamento à vista
ou parcelamento” (art. 10).
O pedido de agregação de efeito suspensivo ao recurso restou acolhido
em parte, por decisão da Juíza Federal Vivian Pantaleão Caminha, para
determinar que da conversão em renda dos valores depositados na ação
ordinária nº 2002.71.07.0001581-9 seja excluída parcela correspondente
a 45% dos juros, a ser mantida à disposição do juízo até o julgamento
definitivo deste agravo (fls.106-111).
Regularmente intimada, a parta agravada apresentou contrarrazões
ao recurso, oportunidade em que também postulou a reconsideração da
decisão concessiva de efeito suspensivo ao recurso.
Em 1º de junho de 2010, o agravante apresentou petição propugnando
pela instauração do incidente de uniformização de jurisprudência, em
razão da divergência existente entre os acórdãos da 1ª e 2ª Turmas deste
Tribunal, postulando a unificação do entendimento acerca da aplicação
do benefício de que dispõe a Lei nº 11.941/2009.
O feito foi levado a julgamento na sessão de 02 de junho de 2010,
tendo sido suscitado o respectivo incidente e remetidos os autos ao Ministério Público Federal, nos termos do artigo 53, inciso II, do Regimento
Interno deste Tribunal.
O parecer ministerial foi exarado no sentido de que “a melhor solução jurídica foi dada pela 2ª Turma deste E. TRF/4ª Região, no AI nº
00022622220104040000, devendo a mesma ser adotada, para que a conR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011
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versão em renda se dê somente após a consolidação dos valores com as
reduções previstas no artigo 1º, § 3º, inciso I, da Lei nº 11.941/09, no que
se refere aos depósitos efetuados pela Agravante, com o conhecimento
e provimento do presente incidente”.
É o relatório.
VOTO
A Exma. Sra. Desa. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère: A
questão em divergência diz com a possibilidade de o contribuinte ver
reduzido o percentual de 45% dos juros de mora (Selic) ao fazer a opção
pelo pagamento à vista, nos termos do artigo 1º, § 3º, inciso I, da Lei
11.941/2009, nos casos em o crédito tributário se enquadrar na condição
de suspenso, por força do disposto no artigo 151, II, do CTN.
A Primeira Turma desta Corte vem decidindo que não são aplicáveis as
reduções previstas na Lei 11.941/2009, nos casos dos depósitos judiciais
que abarcarem somente o valor principal do tributo discutido.
Neste sentido:
“EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. NATUREZA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. BENEFÍCIO
DE REDUÇÃO DE JUROS DE MORA. LEI Nº 11.941/2009. 1. Os juros incidentes
sobre o tributo pago após o prazo de vencimento, assim como os juros incidentes sobre
o depósito judicial realizado conforme a Lei nº 9.703/1998, correspondem à taxa Selic.
A natureza jurídica de ambos, porém, é diversa. Os primeiros consistem em juros moratórios, porque representam uma indenização pela utilização do capital de terceiros,
razão pela qual correm a partir da data em que o terceiro foi privado do uso de seu
capital. Já os segundos são juros compensatórios, pois resultam da utilização consentida
de capital de terceiros, ou seja, remuneram o capital empregado, fluindo desde a data
em que o capital alheio foi transferido para fruição. 2. O dispositivo inserto no art.
1º, § 3º, da Lei nº 11.941/2009, alcança os depósitos judiciais que foram efetuados a
destempo e que abrangeram multa e juros de mora. Os juros devidos sobre o depósito
judicial, decorrentes da Lei nº 9.703/1998, não são passíveis de redução, pelo simples
fato de que não são juros moratórios e sim compensatórios. 3. Para implementar o comando do art. 10 da Lei nº 11.941/2009, é preciso verificar se os tributos depositados
judicialmente referem-se a tributos pagos com atraso ou não. Se o depósito incluir a
multa e os juros moratórios, configura-se o suporte fático do art. 1º, § 3º, da Lei nº
11.941/2009, aplicando-se a exclusão da multa e a redução dos juros, unicamente em
relação a esses valores. Se o tributo não foi depositado com os acréscimos legais, seja
porque o contribuinte não os computou no depósito, seja porque a mora era inexistente,
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não há direito ao benefício legal.” (TRF4, AG 0000463-41.2010.404.0000, Primeira
Turma, Relator p/ acórdão Joel Ilan Paciornik, D.E. 04.05.2010)

A Segunda Turma, a seu turno, entende cabível a aplicação dos redutores previstos na Lei nº 11.941/2009, não fazendo qualquer ressalva para
fins de incidência do disposto no artigo 1º, § 3º, do referido diploma legal.
A propósito:
“EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 1º, § 3º, DA LEI
N. 11.941, DE 2009. 1. Se o depósito realizado nos autos refere-se à penhora é porque
já há execução e, como consectário, ao débito excutido já estão incluídos os encargos
decorrentes do inadimplemento, a saber: juros de mora, multa e encargo legal, parcelas
em relação às quais a lei é expressa quanto à redução, quer na hipótese de parcelamento, quer na hipótese de pagamento à vista (art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.941, de 2009). 2.
O contribuinte tem direito a pagar seus débitos vencidos até o limite de 30.11.2008,
inscritos em dívida ativa e já ajuizados, com o benefício da anistia de multa, juros e
encargos legais. 3. O legislador não impôs qualquer condicionante à possibilidade de
utilização dos depósitos judiciais.” (TRF4, AG 2009.04.00.044995-0, Segunda Turma,
Relator Otávio Roberto Pamplona, D.E. 26.05.2010)

A Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, é relativamente recente. Daí o
parco suporte jurisprudencial a respeito da questão ora abordada, conforme
desvela a pesquisa realizada junto aos outros Tribunais Regionais e aos
Tribunais Superiores. Certamente não serão poucas as discussões travadas
entre o órgão fazendário e o contribuinte acerca de sua aplicabilidade, incumbindo ao órgão Judiciário a solução dos conflitos dentro da perspectiva
de eficiência e celeridade. Daí a pertinência do incidente de uniformização
proposto, a considerar-se especialmente a segurança jurídica.
O caso concreto trata de processo em que já transitada em julgado
a sentença. A referência que ora se procede tem por objetivo destacar
que a posição até então adotada por esta Relatora, em situações tais,
se orientava no sentido de que a disposição prevista no artigo 10 da
lei 11.941/2009 (que estabelece a destinação dos valores depositados,
com a aplicação das reduções, seja para pagamento à vista, seja para
parcelado) não poderia ser interpretada isoladamente das demais regras,
a considerar-se que o destino dos depósitos está umbilicalmente vinculado à decisão que vier a transitar em julgado e submetido aos limites
objetivos da coisa julgada.
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Revejo, agora, tal posicionamento.
Primeiramente, porque as disposições da Lei nº 11.941/2009, por
serem aplicáveis às hipóteses em que já ajuizado o processo executivo
fiscal, conduzem à ilação de que – com maior razão – também podem e
devem beneficiar aqueles que, em momento anterior, objetivando fustigar
a ação do fisco, logram ver suspensa a exigibilidade do crédito tributário
através do depósito (artigo 151, inciso II, do CTN) e, posteriormente,
venham a ter julgamento de improcedência de seu pedido, com trânsito
em julgado. Tal conclusão, é de se enfatizar, não permite o tratamento
diferenciado em relação às demandas em que já haja o trânsito em julgado, porque a execução fiscal pressupõe a coisa julgada no processo de
conhecimento, se ajuizado.
Esta é a dicção da lei:
“Art. 1º Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses,
nas condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de Recuperação Fiscal – Refis, de que trata a Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, no
Parcelamento Especial – Paes, de que trata a Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003,
no Parcelamento Excepcional – Paex, de que trata a Medida Provisória nº 303, de
29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10 da Lei nº 10.522, de 19
de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos respectivos programas e
parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do aproveitamento indevido de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI oriundos da aquisição de
matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários relacionados na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – Tipi, aprovada
pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota 0
(zero) ou como não tributados.
§ 1º. O disposto neste artigo aplica-se aos créditos constituídos ou não, inscritos
ou não em Dívida Ativa da União, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada,
inclusive os que foram indevidamente aproveitados na apuração do IPI referidos no
caput deste artigo.
§ 2º. Para os fins do disposto no caput deste artigo, poderão ser pagas ou parceladas
as dívidas vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas, consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não, inscritas ou não em
dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em fase de execução fiscal já ajuizada,
ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda
que cancelado por falta de pagamento, assim considerados:

362

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

I – os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, no âmbito da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional;
II – os débitos relativos ao aproveitamento indevido de crédito de IPI referido no
caput deste artigo;
III – os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c
do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil; e
IV – os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§ 3º. Observado o disposto no art. 3º desta Lei e os requisitos e as condições estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do Secretário da
Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da data
de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de parcelamentos anteriores
a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de
ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por cento)
dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90% (noventa por cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco por cento) das
isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento) das isoladas,
de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre
o valor do encargo legal;
IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de 70%
(setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e cinco por cento)
das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento)
sobre o valor do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de
60% (sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento)
das isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
cento) sobre o valor do encargo legal.
§ 4º. O requerimento do parcelamento abrange os débitos de que trata este artigo,
incluídos a critério do optante, no âmbito de cada um dos órgãos.
§ 5º. (VETADO)
§ 6º. Observado o disposto no art. 3º desta Lei, a dívida objeto do parcelamento será
consolidada na data do seu requerimento e será dividida pelo número de prestações
que forem indicadas pelo sujeito passivo, nos termos dos §§ 2º e 5º deste artigo, não
podendo cada prestação mensal ser inferior a:
R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.129-368, 2011

363

I – R$ 50,00 (cinquenta reais), no caso de pessoa física; e
II – R$ 100,00 (cem reais), no caso de pessoa jurídica.
§ 7º. As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos
termos deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes a multa, de mora ou de
ofício, e a juros moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos em dívida ativa,
com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da contribuição social
sobre o lucro líquido próprios.
§ 8º. Na hipótese do § 7º deste artigo, o valor a ser utilizado será determinado mediante a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa das
alíquotas de 25% (vinte e cinco por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente. (...)”

Além disso, sensibilizaram-me os fundamentos expendidos pela Juíza
Federal Vânia Hack de Almeida, no julgamento do Agravo de Instrumento nº
0002262-22.2010.404.0000, D.E. 09.06.2010, ementado nos seguintes termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL.
CONVERSÃO EM RENDA. REDUÇÕES DO ART. 1°, § 3°, DA LEI N° 11.941/09.
POSSIBILIDADE.
1. O contribuinte não pode ser impedido de pagar os débitos em conformidade com
a Lei nº 11.941/09, porque a ação transitou em julgado, uma vez que a referida norma
autoriza expressamente a utilização de depósitos vinculados aos débitos para pagamento
da dívida tributária. Como os valores depositados ainda não foram convertidos em renda
para a União, podem ser aproveitados para o pagamento. 2. Há ilegalidade no artigo 32
da Portaria Conjunta nº 10/2009, quando condiciona o pagamento do débito discutido
na ação principal à inexistência de trânsito em julgado da ação, pois restringiu, via
norma de inferior hierarquia, o direito disposto no artigo 10 da mencionada lei. 3. As
reduções oportunizadas pelo legislador (art. 1º, § 3º, da Lei nº 11.941) devem incidir
sobre valores efetivamente depositados pela parte agravante a título de multa, juros
moratórios e encargo legal, bem como sobre o montante decorrente da incidência da
Taxa Selic nos depósitos judiciais.”

Ultrapassado o tópico relativo ao trânsito em julgado, a controvérsia
impõe que se analise se o valor da taxa Selic depositado pela instituição
financeira para remunerar os depósitos judiciais pode ser levantado
pelos contribuintes a título de saldo remanescente de juros de mora, ou
não, uma vez que alguns entendem que estes são juros remuneratórios
que pertencem a quem for levantar o depósito. Sobre a questão, tenho
entendimento no sentido de que a natureza dos acréscimos da taxa Selic
incidente sobre os depósitos judiciais não deve ser o fator decisivo para
se autorizar, ou não, o levantamento previsto no artigo 10, parágrafo
único, da Lei 11.941/2009, que dispõe:
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“Art. 10. Os depósitos existentes vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados nos termos desta Lei serão automaticamente convertidos em renda da União, após
aplicação das reduções para pagamento à vista ou parcelamento. (Redação dada pela
Lei nº 12.020, de 2009)
Parágrafo único. Na hipótese em que o valor depositado exceda o valor do débito
após a consolidação de que trata esta Lei, o saldo remanescente será levantado pelo
sujeito passivo. (...)” (grifei)

Com efeito, a Lei nº 11.941/2009, a exemplo das Leis nos 9.964/2000
e 10.683/2003, instituiu benefícios fiscais prevendo a possibilidade de
pagamento e/ou parcelamento dos débitos registrados pelo órgão fazendário. O diploma legal, nesse contexto, detém cunho essencialmente
arrecadatório tratando-se de medida que privilegia o contribuinte de
boa-fé, além de franquear a regularização de situações de inadimplência
e sonegação fiscal.
O chamado “Refis da Crise” destaca-se dos programas anteriores por
ser mais abrangente e vantajoso, prevendo o abatimento em grandes percentuais dos valores impostos a título de multa e juros de mora, dispondo
sobre a possibilidade de pagamento ou parcelamento das dívidas fiscais
vencidas até 30 de novembro de 2008, de pessoas físicas ou jurídicas,
consolidadas pelo sujeito passivo, com exigibilidade suspensa ou não,
inscritas ou não em dívida ativa, consideradas isoladamente, mesmo em
fase de execução fiscal já ajuizada.
Prestigiando-se, no caso, o Princípio da Justiça, preponderante no
Estado Democrático de Direito, deve-se entender que se o autor dos
depósitos optou por realizá-los exatamente para não configurar a mora,
estando em dia com suas obrigações, deixando de aplicar seu dinheiro
em outros fundos que poderiam render valores superiores, inelutável
a conclusão de que não pode ficar em situação de inferioridade frente
àqueles que deixaram de pagar suas dívidas a tempo e que lograrão quitar
o tributo apenas entregando ao fisco o valor principal, acrescido de 55%
a título de juros de mora.
Neste sentido, peço vênia para novamente aderir aos fundamentos
expendidos pela ilustre Juíza Vânia, nos seguintes termos:
“Vislumbro que há ilegalidade no artigo 32 da Portaria Conjunta nº 10/2009, pois
restringiu, via norma de inferior hierarquia, o direito disposto no artigo 10 da Lei nº
11.941/2009.
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A referida Portaria condiciona o pagamento do débito discutido na ação principal
à inexistência de trânsito em julgado da referida ação, sem amparo legal para tanto.
O legislador ordinário, ao conceder a ampla gama de benefícios aos contribuintes
em dívida com o Erário Nacional no bojo da Lei nº 11.941/2009, não fez qualquer
ressalva ou restrição no que tange às reduções aplicáveis para o caso de pagamento à
vista ou parcelamento dos débitos, autorizando a conversão em renda dos depósitos
judiciais somente após as referidas reduções.
O contribuinte não pode ser impedido de pagar os débitos em conformidade com a
Lei nº 11.941/09 porque sua ação já transitou em julgado. Os valores depositados ainda
não foram convertidos em renda da União, motivo pelo qual podem ser aproveitados
para o pagamento.
No caso, muito embora o trânsito em julgado do processo de conhecimento tenha
ocorrido antes da edição da Lei nº 11.941/2009, aplica-se em matéria tributária o
princípio do Tempus Regit Actum. Considerando que os valores referentes ao depósito
judicial ainda não foram convertidos em renda, é possível aplicar a norma mais benéfica
atualmente em vigor.
Ainda, tenho que fere o princípio da isonomia dar um tratamento diferenciado e
privilegiado ao devedor que não discutiu o tributo e permaneceu em débito para com
o Fisco em relação àquele devedor que efetuou depósitos judiciais buscando discutir
o débito. Impedir o contribuinte que tenha efetuado depósitos judiciais de pagar nos
termos da Lei nº 11.941/09 e, ao mesmo tempo, permitir que o contribuinte que não
tenha efetuado qualquer depósito judicial pague o débito com as reduções previstas
na mesma lei certamente ofende o princípio da isonomia. Não há que se fazer diferenciação em função da existência de depósitos em ação que transitou em julgado, até
porque a lei não o fez.
Destarte, impõe-se permitir a consolidação dos valores com as reduções previstas no
art. 1°, § 3º, inciso I, da Lei n° 11.941/09, no que se refere aos depósitos que abrangeram
valores referentes à multa, aos juros moratórios e ao encargo legal, bem como sobre os
valores decorrentes da incidência da Taxa Selic na conta vinculada ao processo judicial,
uma vez que restou consolidado pela jurisprudência que a Selic, prevista nas Leis nos
9.065/95, 9.250/95 e 9.430/96, é um índice composto pela taxa de juros de mora e pela
variação inflacionária do período. Assim, ela abrange tanto a recomposição do valor da
moeda como os juros moratórios. Aliás, é por tal razão que afasta a aplicação cumulativa
de qualquer outro indexador ou taxa de juros.” (AC 200772040025940, Relator Joel
Ilan Paciornik, Primeira Turma, D.E. 19.01.2010; APELREEX 200871020024141,
Rel. Artur César de Souza, Segunda Turma, D.E. 09.12.2009)

Por fim, a uniformização que ora se propõe também passa pela reflexão relativa ao momento em que possibilitado o levantamento dos
valores em favor da parte, após a aplicação dos redutores previstos na
Lei nº 11.941/2009. Nesse aspecto, a fim de que restem acautelados os
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interesses de ambas as partes e, em prol da segurança jurídica, a solução
mais adequada impõe o aguardo do trânsito em julgado do recurso (no
caso em exame, do agravo de instrumento) para a efetivação do respectivo levantamento.
Nessas condições, pelos fundamentos expostos, voto por acolher o
presente incidente, dando-lhe provimento para uniformizar o entendimento no sentido de que a conversão em renda dos depósitos judiciais,
mesmo com o trânsito em julgado do processo de conhecimento, deve se
proceder após a consolidação dos valores com as reduções previstas no
artigo 1º, § 3º, inciso I, da Lei nº 11.941/2009, ficando o levantamento
do respectivo saldo remanescente condicionado ao trânsito em julgado
do recurso em que debatida esta questão.
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ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Nº 2004.71.05.002061-2/RS
Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva
Relator p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal Luiz Carlos de
Castro Lugon
Interessada: Ordem dos Advogados do Brasil – Secção do
Rio Grande do Sul
Advogada: Dra. Miriam Cristina Kraiczk
Interessado: Erni Winck Pereira
Advogado: Dr. Gilson Sergio Martins Viegas
Suscitante: 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região
EMENTA
Arguição de Inconstitucionalidade. Art. 37, §§ 1º e 2º, da Lei Nº
8.906/94. Reserva de plenário. Inaplicabilidade. Art. 481, parágrafo
único, do CPC. Pronunciamento dos Tribunais Superiores sobre a constitucionalidade da norma.
1. A reserva de plenário de declaração de inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo (art. 97 da CF) funda-se na presunção de constitucionalidade que os protege, somada a razões de segurança jurídica.
2. “Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário,
ou ao órgão especial, a arguição de inconstitucionalidade, quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal
sobre a questão” – parágrafo único do art. 481 do CPC, acrescentado
pela Lei nº 9.756, de 17.12.98.
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3. Existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp
711.665, REsp 506.607, REsp 907.868) e do Supremo Tribunal Federal
(Rp 1481/AL, DJ 02.09.1988) tratando da matéria.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
decide a Egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, por maioria, rejeitar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam
fazendo parte integrante do presente julgado.
Porto Alegre, 23 de setembro de 2010.
Des. Federal Luiz Carlos de Castro Lugon, Relator p/ acórdão.
RELATÓRIO
O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: Trata-se de
incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pela Terceira
Turma deste Tribunal, em sessão de 18.08.2009, em face da norma prevista nos §§ 1° e 2° do artigo 37 da Lei n° 8.906/94, por ofensa à disposição
posta no inciso XIII do artigo 5° da Constituição Federal, uma vez que o
dispositivo infraconstitucional discutido prevê a interdição do exercício
da profissão de advogado enquanto não for satisfeita a dívida relativa às
contribuições junto à OAB. A ementa do julgado, de lavra do eminente
Juiz Federal Nicolau Konkel Junior, literaliza:
“ADMINISTRATIVO. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. INCIDENTE DE
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO.
. Prescrição da pretensão punitiva da autarquia rejeitada, pois não comprovado pelo autor
o decurso de prazo superior a cinco anos da data de notificação até a aplicação da punição.
. Alegação de prescrição da pretensão à cobrança das anuidades rejeitada, uma vez
que se aplica às anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional o art. 174
do CTN, o qual estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva, e inocorreu na hipóteses
a prova exata da constituição do crédito.
. Os §§ 1º e 2º do artigo 37 da Lei nº 8.906/94, ao penalizar com a interdição do
exercício profissional o profissional que deixa de recolher as devidas contribuições,
extrapola os limites impostos pela norma constitucional contida no art. 5º da CF/88.
. Incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado à Corte Especial.”
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Em seu parecer, o douto Ministério Público Federal opina pelo acolhimento do incidente (fls. 175 a 178).
É o relatório.
VOTO
O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: A questão em
comento cinge-se à possibilidade de suspensão das atividades profissionais de advogado imposta pela Ordem dos Advogados do Brasil por
inadimplência, até a satisfação integral do débito.
O artigo 34 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados
do Brasil (Lei nº 8.906/94), em seu inciso XXIII, dispõe que constitui
infração disciplinar o inadimplemento junto à instituição. In verbis:
“Art. 34. Constitui infração disciplinar:
XXIII – deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à
OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo.”

Já o artigo 42 prevê:
“Art. 42. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas
as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão.”

Por sua vez, o artigo 37, inciso I e §§ 1° e 2°, da mesma lei, objeto da
presente arguição de inconstitucionalidade, dispõe o seguinte:
“Art. 37. A suspensão é aplicável nos casos de:
I – infrações definidas nos incisos XVII a XXV do art. 34.
§ 1° A suspensão acarreta ao infrator a interdição do exercício profissional, em
todo o território nacional, pelo prazo de trinta dias a doze meses, de acordo com os
critérios de individualização previstos neste capítulo.
§ 2° Nas hipóteses dos incisos XXI e XXIII do art. 34, a suspensão perdura até que
satisfaça integralmente a dívida, inclusive com correção monetária.”

Como se vê, o artigo em questão determina que, pelo período em que
perdurar a inadimplência de contribuições, multas e serviços devidos
à OAB, o advogado está impedido de exercer o mandato profissional.
Tal determinação, no entanto, está em conflito com dispositivo
constitucional.
Explico.
O inciso XIII do artigo 5° da Constituição Federal literaliza:
“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garanR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p. 369-380, 2011
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tindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer.”

É certo que a disposição constitucional é no sentido de que há possibilidade de lei regulamentar o exercício profissional – no entanto, a
limitação posta deve ser regulada pela qualificação profissional, o que
não ocorre in casu, em que a limitação ao exercício da profissão se dá
pelo simples inadimplemento à instituição dos valores em questão, que
têm a natureza de tributo.
Ora, resta claro que a norma em questão não constitui senão uma forma
oblíqua de obrigar o profissional ao pagamento dos valores devidos – e
nesse sentido há que ser declarada inconstitucional, certo que a OAB
dispõe de diversos outros meios legais, adequados à cobrança.
Nesse sentido se posiciona a doutrina de Liana Maria Taborda
Lima (Abuso de poder do Fisco – inconstitucionalidade das sanções
políticas. In: MATTOS, Mauro Roberto Gomes de (coord.). O abuso
do poder do Estado. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2005. p. 423
e 430), in verbis:
“O ponto nevrálgico do tema consiste na invalidade das sanções tributárias que
venham a macular os preceitos constitucionais básicos e via de consequência onerar
demasiadamente o particular. No caso do direito tributário, a aplicação da multa,
sanção inerente à atividade fiscal do Estado, somada aos mecanismos para execução
do débito fiscal, já se mostra bastante razoável para o fisco atingir a efetividade da
norma tributária validamente posta no ordenamento jurídico. Qualquer outra sanção,
cumulativamente imposta pelo fisco ao contribuinte, refoge aos limites quantitativos
das sanções, configurando abuso.
(...)
O fato é que os postulados constitucionais protetivos das atividades econômicas
(CF, art. 170, parágrafo único) e da liberdade do exercício profissional (CF, art. 5°,
XIII) não podem sofrer restrições pelo Estado, nem mesmo mediante lei, por flagrante
inconstitucionalidade e por não guardarem compatibilidade com o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, da finalidade e da motivação que norteiam os atos
administrativos, mormente os fiscais em face da sua repercussão na esfera privada.”

Essa é também a posição já manifestada pelo colendo Supremo Tribunal Federal em questões símiles – cuja fundamentação também adoto
como razão de decidir, mutatis mutandis:
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“Segundo Hugo de Brito Machado, ‘prática antiga, que, no Brasil, remonta aos
tempos da ditadura de Vargas, é a das denominadas sanções políticas, que consistem
nas mais diversas formas de restrições a direitos do contribuinte como forma oblíqua
de obrigá-lo ao pagamento de tributos. São exemplos mais comuns de sanções políticas
a apreensão de mercadorias em face de pequena irregularidade no documento fiscal
que as acompanha, o denominado regime especial de fiscalização (...). As sanções políticas são flagrantemente inconstitucionais, entre outras razões, porque: a) implicam
indevida restrição ao direito de exercer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos (...) e b) configuram cobrança sem o devido processo
legal (...). (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 468)
(...)
5. Por igual não se sustenta o argumento do Autor no sentido de que o § 7° do art.
163 da Constituição de São Paulo estaria a contrariar Súmulas deste Supremo Tribunal, conclusão a que se chega pela só leitura de cada qual das que são enunciadas nos
verbetes seguintes:
‘Súmula 70: É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo
para cobrança de tributo.’
‘Súmula 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo
para pagamento de tributos.’
‘Súmula 547: Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito
adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades
profissionais.’
Essas Súmulas proíbem a Administração Pública de interditar estabelecimentos,
apreender mercadorias ou cercear o exercício de atividades profissionais daqueles que
se encontram em débito com suas obrigações fiscais como meio de coagir o devedor
tributário a honrar os débitos que tenha com o Fisco em desatenção aos processos
próprios para o alcance desse objetivo. Dito de outra forma: o que se veda é a adoção
de providências, não previstas no sistema jurídico, para conduzir o contribuinte ao
pagamento do débito por ele havido com o Fisco por medida oblíqua, fugindo-se do
cumprimento dos ditames legais relativos aos direitos dos contribuintes.” (grifei) (ADI
395, Pleno, Rel. Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 17.05.2007, DJ 17.08.2007)
“Nota-se a tomada de empréstimo de meio coercitivo, objetivando a satisfação
de débito tributário. Em síntese, a legislação local submete o contribuinte à exceção
de emitir notas fiscais individualizadas, quando em débito para com o fisco. Entendo
conflitante com a Carta da República o procedimento adotado. A Fazenda há de procurar o Judiciário visando à cobrança, via executivo fiscal, do que devido, mostrando-se impertinente recorrer a métodos que acabem inviabilizando a própria atividade
econômica (...). Em Direito, o meio justifica os fins, mas não este, aquele. Recorra a
Fazenda aos meios adequados à liquidação dos débitos que os contribuintes tenham,
abandonando a prática de fazer justiça pelas próprias mãos, como acaba por ocorrer,
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levando a empresa ao caos, quando inviabilizada a confecção de blocos de notas fiscais.” (RE 413.782, Pleno, Rel. Ministro Marco Aurélio, julgamento em 17.03.2005)

Por fim, cabe lembrar a importante lição de Konrad Hesse (in A força
normativa da Constituição. Ségio Fabris, 1991, p. 22):
“Como anotado por Walter Burkhardt, aquilo que é identificado como vontade da
Constituição ‘deve ser honestamente preservado, mesmo que, para isso, tenhamos que
renunciar a alguns benefícios, ou até a algumas vantagens justas. Quem se mostra disposto a sacrificar um interesse em favor da preservação de um princípio constitucional
fortalece o respeito à Constituição e garante um bem da vida indispensável à essência
do Estado, mormente ao Estado democrático’. Aquele que, ao contrário, não se dispõe
a esse sacrifício ‘malbarata, pouco a pouco, um capital que significa muito mais do
que todas as vantagens angariadas e que, desperdiçado, não mais será recuperado’.”

Anote-se, ainda, que, a pretexto de garantir os ingressos das contribuições devidas a órgãos de regulamentação profissional, não é admissível
a total restrição ao direito do advogado inscrito nos seus quadros.
Por fim, anote-se que o constituinte, diferentemente das outras categorias profissionais regulamentadas, desejou assegurar à advocacia especial
patamar constitucional de função essencial à Justiça. Veja-se o art. 133:
“Art. 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei.”

Do dispositivo se extrai que não seria permitido restringir o livre exercício da advocacia pelo simples fato de estar o profissional inadimplente
para com o órgão regulamentador. As elevadas e reconhecidas atribuições
conferidas ao advogado devem ser preservadas.
Nessa equação, há de ser reconhecida a inconstitucionalidade dos
§§ 1° e 2° do artigo 37 da Lei n° 8.906/94, por ofensa ao inciso XIII do
artigo 5° e ao art. 133 da Constituição Federal.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher o incidente de arguição
de inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade dos §§
1° e 2° do artigo 37 da Lei n° 8.906/94, por ofensa aos artigos 5º, inciso
XIII, e 133 da Constituição Federal.
VOTO DIVERGENTE
O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Concessa maxima
venia, divirjo do eminente Relator, por não vislumbrar vício de inconstitucionalidade nos dispositivos acoimados.
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Deveras que, como é sabido, a Carta Magna de 1988 assegura o livre exercício da profissão, nos termos de seu artigo 5º, XIII. O mesmo
preceptivo, todavia, sujeita o exercício profissional às normas que disciplinam a respectiva atividade. E justamente nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à ausência de mácula
na imposição da penalidade de suspensão ao advogado inadimplente de
suas anuidades. Vejam-se, a propósito, os seguintes arestos do Superior
Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OAB. DIREITO
A VOTO. DEVER DE QUITAÇÃO. LEGALIDADE.
1. A OAB, autarquia especial, ostenta legitimidade para estabelecer requisitos formais habilitando os seus associados a exercitarem o direito de voto, fixando requisitos
em lei e regulamentos, porquanto autorizado pelo exercício do Poder Regulamentar
da Administração.
2. A observância do requisito de quitação da anuidade perante a autarquia profissional não é medida desarrazoada ou inviabilizadora da participação massiva dos
advogados no pleito eleitoral, porquanto visa a garantir o exercício de um direito
condicionado ao cumprimento de um dever.
3. In casu, o acórdão objurgado ressaltou, verbis: ‘(...) a exigência de os advogados
estarem em dia não é propriamente uma sanção, mas sim um ônus em contrapartida ao
exercício de direitos. (...) Há ainda de se considerar que o descumprimento do dever de
solidariedade em custear a ordem profissional implica infração a diretiva ética constante
no art. 34, XXIII, da Lei 8.906/94. Segundo o art. 1º do Código de Ética e Disciplina da
OAB, ‘o exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os demais princípios da
moral individual, social e profissional.’ (...) Também não há violação ao devido processo
legal ante a não instauração de procedimentos administrativos. O art. 34, XXIII, da Lei
8.906/94, ao dispor que ‘constitui infração disciplinar deixar de pagar as contribuições,
multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo’, exige a simples notificação como requisito procedimental, depois da qual poderão
ser apresentadas as razões e provas impedientes à constituição do crédito. (...) Mesmo
que se entenda que o ‘regularmente’ não se refira à situação de adimplência, o fato de
a ausência de pagamento das contribuições importar em infração disciplinar passível
de suspensão e interdição do exercício profissional, e até de exclusão dos quadros da
OAB (arts. 37, § 1º, e 38, I, da Lei 8.906/94), com muito mais razão se justificaria a
restrição ao direito de voto constante no art. 134 do Regulamento Geral do Estatuto
da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.
4. Precedente: MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7.272/SP. Relator: Ministro
Francisco Falcão. DJ 21.11.2000.
5. Na hipótese do cometimento pelo advogado da infração prevista nos incisos XXI
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(‘recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele
ou de terceiros por conta dele’) e XXIII (‘deixar de pagar as contribuições, multas e
preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a fazê-lo’) do art.
34 da Lei 8.906/94, prevê o art. 37, § 2º, da mesma lei que a penalidade administrativa de suspensão deve perdurar até que o infrator ‘satisfaça integralmente a dívida,
inclusive com correção monetária’. Tal regramento visa dar efetividade às penalidades
de suspensão aplicadas pela OAB quando a questão for relativa a inadimplência pecuniária, pois alarga o efeito da pena até que a obrigação seja integralmente satisfeita.
(REsp 711.665/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 11.10.2005, DJ 11.09.2007)
6. Recurso especial desprovido.” (STJ, 1ª Turma, REsp nº 907868, Rel. Ministro
Luiz Fux, e-DJ 02.10.2008)
“ADMINISTRATIVO. ESTATUTO DA OAB. INFRAÇÃO DO ART. 34, XXI E
XXIII. INADIMPLÊNCIA PECUNIÁRIA. PENALIDADE DE SUSPENSÃO. EXEGESE DO ART. 37, § 2º. AGRAVAMENTO DA PENA. PAGAMENTO ANTERIOR
À PRODUÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO
INTEGRAL DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. LEGITIMIDADE.
1. Na hipótese do cometimento pelo advogado da infração prevista nos incisos
XXI (‘recusar-se, injustificadamente, a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele’) e XXIII (‘deixar de pagar as contribuições,
multas e preços de serviços devidos à OAB, depois de regularmente notificado a
fazê-lo’) do art. 34 da Lei 8.906/94, prevê o art. 37, § 2º, da mesma lei que a penalidade administrativa de suspensão deve perdurar até que o infrator ‘satisfaça
integralmente a dívida, inclusive com correção monetária’. Tal regramento visa dar
efetividade às penalidades de suspensão aplicadas pela OAB quando a questão for
relativa a inadimplência pecuniária, pois alarga o efeito da pena até que a obrigação
seja integralmente satisfeita.
2. Sem esse preceito, a penalidade aplicada não teria a eficácia de compelir o
adimplemento da obrigação pecuniária, pois bastaria o simples transcurso do prazo
de suspensão para que o advogado infrator tivesse direito de retorno ao seu status quo
ante, independentemente da realização do respectivo pagamento.
3. O art. 37, § 2º, da Lei 8.906/94 deve ser concebido como norma de agravamento
da pena de suspensão, não fazendo sentido a sua utilização para eximir o advogado,
reconhecidamente infrator, do cumprimento da penalidade legalmente prevista, a
pretexto de que o pagamento se deu antes da produção de efeitos da decisão administrativa que determinou a punição.
4. Recurso especial improvido.” (STJ, 2ª Turma, REsp nº 711665, Rel. Ministra
Eliana Calmon, DJU 11.09.2007)

Não se pode olvidar, também, que o Estatuto da OAB foi objeto de
ampla impugnação pela Associação dos Magistrados Brasileiros junto
ao Pretório Excelso (ADI nº 1127). Ainda que os artigos em menção não
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tenham sido expressamente objeto da demanda, o diploma legal passou
por um crivo exaustivo da Magna Corte, sem que aventada fosse qualquer
mácula constitucional por parte dos §§ 1º e 2° do artigo 37.
A mesma orientação verifica-se no âmbito das Cortes Regionais, conforme demonstram, exemplificativamente, os julgados que seguem: AC nº
1999.35.00.009039-6 (TRF 1ª Região, 7ª Turma, Rel. Juiz Federal Rafael
Paulo Soares Pinto, DJU 22.06.2007), AMS nº 1999.03.99.0007886 (TRF 3ª Região, 3ª Turma, Rel. Juiz Federal Roberto Jeuke, DJU
15.08.2007) e AI nº 2005.04.01.003640-2 (TRF 4ª Região, 3ª Turma,
Rel. Juíza Federal Vânia Hack de Almeida, DJU 05.10.2005).
Outrossim, é o produto da arrecadação da Ordem dos Advogados do
Brasil que, precisamente, permite o pleno e satisfatório funcionamento
de tal autarquia. Admitir que quem não cumpre os deveres que lhe são
impostos legalmente usufrua todos os direitos assegurados aos demais é,
a toda evidência, um incentivo à inadimplência geral e coletiva da íntegra
da classe profissional, além de representar manifesta afronta ao princípio da isonomia de tratamento. É nessa perspectiva que se me afigura
estar a proposta de declaração de inconstitucionalidade a atentar contra
a própria organização da classe dos advogados, porquanto enfraquece,
sobremaneira, a entidade profissional. Neste contexto, por conseguinte,
não visualizo excesso algum na estipulação da pena de suspensão. Irrazoável seria obrigar a OAB a manter ativo o cadastro de profissional
que não recolhe suas anuidades.
Por derradeiro, parece-me inócua a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 2º do artigo 37. Isso porque, extirpados do ordenamento
jurídico pátrio os parágrafos em comento, permanece a previsão legal
de impedimento do exercício do mandato por parte do profissional
inadimplente, conforme singela conjugação do artigo 42 com os artigos
34, XXIII, e 37, I.
Sendo assim, voto por rejeitar a arguição de inconstitucionalidade.
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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 contribuição, 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)
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 administrativa,
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)

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.381-390, 2011

383

SÚMULA Nº 11
“O desapropriante está desobrigado de garantir compensação pelo deságio que os
títulos da dívida agrária venham a sofrer, se levados ao mercado antecipadamente.”
(DJ 20.05.93, p.18.986) (Rep. DJ 14.06.93, p. 22.907)
SÚMULA Nº 12
“Na execução fiscal, quando a ciência da penhora for pessoal, o prazo para a
oposição dos embargos de devedor inicia no dia seguinte ao da intimação deste.” (DJ
20.05.93, p. 18.986)
SÚMULA Nº 13
“É inconstitucional o empréstimo compulsório incidente sobre a compra de gasolina e álcool, instituído pelo artigo 10 do Decreto-Lei 2.288, de 1986.” (DJ 20.05.93,
p. 18.987)
SÚMULA Nº 14 (*)
“É constitucional o inciso I do artigo 3° da Lei 7.787, de 1989.” (DJ 20.05.93,
p. 18.987) (DJ 31.08.94, p. 47.563 (*)CANCELADA)
SÚMULA Nº 15
“O reajuste dos benefícios de natureza previdenciária, na vigência do Decreto-Lei
n° 2.351, de 7 de agosto de 1987, vinculava-se ao salário mínimo de referência, e não
ao piso nacional de salários.” (DJ 14.10.93, p. 43.516)
SÚMULA Nº 16
“A apelação genérica, pela improcedência da ação, não devolve ao Tribunal o exame
da fixação dos honorários advocatícios, se esta deixou de ser atacada no 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)
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)
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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 superveniente à sentença proferida no processo de conhecimento.” (DJ 05.05.94, p. 20.934)
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
trânsito da sentença em julgado.” (DJ 29.05.95, p. 32.675)
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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
superveniente ao ajuizamento da ação.” (DJ 15.07.96, p. 48.558)
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)
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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 administradores, 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)
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)
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SÚMULA Nº 52 (*)
“São devidos juros de mora na atualização da conta objeto de precatório complementar.” (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 objetivam 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)
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)
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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 previdenciárias 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 contribuições 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 conduta, 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)
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 citação
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
rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo
parental.” (DJ 02.02.2006, p. 524)
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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 relativamente aos serviços prestados para a recuperação dos créditos cedidos no processo
de privatização da instituição.” (DE 26.05.2009)
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Resumo
Trata-se de publicação oficial do Tribunal Regional Federal da 4ª
Região, com periodicidade trimestral e distribuição nacional. A Revista
contém inteiros teores de acórdãos recentes selecionados pelos Excelentíssimos Desembargadores, abordando as matérias de sua competência.
Traz, ainda, discursos oficiais, arguições de inconstitucionalidade 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 trimestrial 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, concerning 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 Región,
con periodicidad trimestral y distribución nacional. La Revista contiene
la íntegra de recientes decisiones, seleccionadas por Magistrados comR. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.391-394, 2011
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ponentes 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 jurisconsultos y, principalmente,
aquellos proferidos por Jueces que pertenecen a esta Corte.
Sintesi
Si tratta di pubblicazione ufficiale del Tribunale Regionale Federale
della Quarta Regione, con periodicità trimestrale e distribuizione nazionale. La Rivista riproducce l’integra di sentenze recenti selezionate
dai egregi Consiglieri della Corte d’Appello Federale, relazionate alle
materie della sua competenza. Riproducce, ancora, pronunciamenti
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 trimestrielle 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.

394

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.391-394, 2011

ÍNDICE NUMÉRICO

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.395-398, 2011

395

396

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.395-398, 2011

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL
0000492-56.2009.404.7007/PR (AC)
Rel. Juíza Federal Marina Vasques Duarte de B. Falcão ........133
0000758-22.2009.404.7208/SC (APELREEX) Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz .....148
2005.70.01.004660-4/PR
(AC)
Rel. Des. Federal Fernando Quadros da Silva ........................162
2007.71.00.019882-0/RS
(APELREEX) Rel. Juiz Federal Jorge Antonio Maurique..............................171
2008.72.01.004560-5/SC
(APELREEX) Rel. Desa. Federal Maria Lúcia Luz Leiria .............................176
DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL
0021213-64.2010.404.0000/PR (COR)
Rel. Des. Federal Néfi Cordeiro ..............................................187
0034230-70.2010.404.0000/PR (HC)
Rel. Des. Federal Tadaaqui Hirose ..........................................195
2004.71.04.001954-6/RS
(ACR)
Rel. Des. Federal Márcio Antônio Rocha ...............................202
2006.72.00.010066-0/SC
(ACR)
Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz .............................208
2006.72.01.005201-7/SC
(ACR)
Rel. Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado..................215
2009.70.00.000889-2/PR
(ACR)
Rel. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus .......................220
0000697-40.2009.404.7216/SC
2006.71.00.006800-2/RS
2007.70.00.003967-3/PR
2008.04.00.013200-6/RS

DIREITO PREVIDENCIÁRIO
(APELREEX) Rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira..........................231
(AC)
Rel. Des. Federal Rômulo Pizzolatti .......................................238
(EINF)
Rel. Des. Federal Celso Kipper ...............................................241
(AG)
Rel. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle ..............259

0009383-04.2010.404.0000/RS
0025870-49.2010.404.0000/PR
2005.72.07.002128-8/SC
5001279-63.2010.404.7104/RS
5006737-33.2010.404.0000/PR

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
(AG)
Rel. Des. Federal Joel Ilan Paciornik ......................................281
(SUEXSE)
Rel. Des. Federal Vilson Darós ...............................................285
(AC)
Rel. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler..........................303
(AC)
Rel. Juíza Federal Vânia Hack de Almeida .............................315
(AGVSEL)
Rel. Des. Federal Vilson Darós ...............................................321

2004.70.02.007393-4/PR
2008.71.05.001403-4/RS
2009.04.00.042019-3/RS

DIREITO TRIBUTÁRIO
(AC)
Rel. Des. Federal Álvaro Eduardo Junqueira ..........................339
(AC)
Rel. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona ..........................349
(INCJUR)
Rel. Desa. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère ...........357

2004.71.05.002061-2/RS

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
(ARGINC)
Rel. Des. Federal Luiz Carlos de Castro Lugon .................... 371

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.395-398, 2011

397

398

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.395-398, 2011

ÍNDICE ANALÍTICO

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.399-412, 2011

399

400

R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 22, n. 78, p.399-412, 2011

A
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Interesse difuso – Vide DANO
AÇÃO DEMARCATÓRIA
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APOSENTADORIA
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ARRESTO
Bem, empresa, decorrência, sócio, transferência, patrimônio, particular, após, data,
realização, crime contra o sistema financeiro.
Possibilidade, desconsideração inversa da personalidade jurídica, hipótese,
comprovação, formação, empresa, objetivo, proteção, patrimônio, condenado.
Inexistência, violação, princípio da personalidade da pena. Medida assecuratória,
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C
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CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA
Mesmo, com, trânsito em julgado, processo de conhecimento, necessidade, anterior,
cálculo, valor, débito tributário, com, redução, em, observância, lei mais benéfica, ano,
2009. Aplicação, princípio da isonomia.
Contribuinte, possibilidade, levantamento, saldo remanescente, multa, juros de mora,
encargo legal, com, incidência, taxa Selic, sobre, depósito judicial, após, trânsito em
julgado, agravo de instrumento.
Acolhimento, incidente de uniformização de jurisprudência. .................................357
COOPERATIVA AGRÍCOLA
Operação de crédito – Vide IOF
CORREIÇÃO PARCIAL
Ministério Público Federal – Vide DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
D
DANO
Patrimônio histórico, patrimônio cultural. Condenação, empresa, concessionária, serviço
público, transporte ferroviário, pagamento, indenização, em, decorrência, demolição,
parte, estação ferroviária, construção, ano, 1935, bem, patrimônio, União Federal.
Irrelevância, não, encerramento, procedimento administrativo, tombamento. Não,
pressuposto, para, reconhecimento, valor histórico, bem.
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Valor, indenização, destinação, Fundo de Defesa de Direitos Difusos.
Legitimidade ativa, Ministério Público Federal, ajuizamento, ação civil pública, objeto,
proteção, interesse difuso.
Competência jurisdicional, Justiça Federal. Interesse, União Federal, preservação,
patrimônio, valor histórico, valor artístico. ..............................................................162
DANO AMBIENTAL
Ação de indenização – Vide VALOR DA CAUSA
DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Juiz federal, possibilidade, entendimento, incompetência, Justiça Estadual, julgamento,
crime, violação de direito autoral. Determinação, arquivamento, inquérito policial.
Indeferimento, pedido, correição parcial, Ministério Público Federal. Inexistência,
violação, princípio acusatório ..................................................................................187
Juizado Especial Federal Cível, decorrência, alteração, valor da causa, pela, emenda,
petição inicial, ação ordinária, pedido, reconhecimento, ilegalidade, cobrança, Funrural.
Juiz, vara federal, descabimento, indeferimento, petição inicial, hipótese, valor da causa,
não, correlação, interesse econômico, pretensão, ação judicial.
Inaplicabilidade, resolução, TRF, regulamentação, processo judicial, sistema eletrônico,
pela, divergência, com, artigo, Código de Processo Civil. ......................................315
DECRETO
Poder Executivo – Vide IOF
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Crime contra o sistema financeiro – Vide ARRESTO
E
ENERGIA ELÉTRICA
Atividade insalubre – Vide TEMPO DE SERVIÇO
ENSINO SUPERIOR
Descabimento, universidade federal, dispensa, estudante, participação, aula prática,
com, manipulação, animal, decorrência, objeção, caráter pessoal, aluno. Observância,
princípio da isonomia.
Inexistência, notícia, sobre, abuso, utilização, animal, para, ensino, pesquisa, formação,
competência, profissional. ....................................................................................... 171
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Pensão por morte – Vide RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO
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ESTELIONATO QUALIFICADO
Contra, Previdência Social. Absolvição. Inexistência, comprovação, dolo, mãe, preso,
recebimento, auxílio-reclusão, referência, período, posterior, encerramento, prisão.
Alegação, recebimento, benefício previdenciário, com, atraso, após, início, período,
cumprimento da pena. ..............................................................................................215
EX-COMBATENTE
Pensão por morte – Vide REVISÃO DE BENEFÍCIO
EXECUÇÃO PROVISÓRIA
Reparação de danos – Vide TUTELA ANTECIPADA
EX-JUIZ CLASSISTA
Expectativa de direito – Vide PENSÃO ESTATUTÁRIA
F
FUNRURAL
Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Vide SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
G
GRAVE LESÃO
Ordem pública – Vide SUSPENSÃO DE LIMINAR
I
IBAMA
Princípio da razoabilidade – Vide INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
Lei mais benéfica – Vide CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA
INDENIZAÇÃO
Patrimônio histórico – Vide DANO
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
Auto de infração, Ibama, nulidade. Observância, princípio da razoabilidade, princípio
da legalidade.
Agricultor, utilização, parcela, pequena propriedade rural, localização, área de proteção
ambiental, para, atividade pecuária, atividade, sobrevivência. Não, comprovação,
próprio, produtor rural, realização, dano, ou, destruição, área.
Necessidade, imposição, pena de advertência, antes, aplicação, multa.
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Descabimento, fixação, multa sancionatória, pela, interposição, embargos de declaração.
Hipótese, não caracterização, recurso protelatório. .................................................133
INTERESSE DIFUSO
Ação civil pública – Vide DANO
IOF
Incidência, sobre, operação de crédito, entre, cooperativa agrícola, instituição financeira.
Não caracterização, ato cooperativo.
Descabimento, alegação, não incidência, alíquota, 0,38%, sobre, operação de crédito,
realização, mês, janeiro, fevereiro, 2008.
Validade, aumento, alíquota, IOF, por, decreto, Poder Executivo. Atendimento, objetivo,
política monetária fiscal. ..........................................................................................349
ITAIPU
Não, sujeição, recolhimento, IPTU, contribuição de melhoria, taxa, em, observância, tratado
internacional. Hipótese, não incidência, tributo municipal, concessão, pela, República
Federativa do Brasil, representada, pelo, Presidente da República, com, abrangência,
totalidade, imposto, taxa. Caracterização, como, ato de soberania, chefe de Estado.
Tratado internacional, Itaipu, recepção, pela, Constituição Federal.
Inaplicabilidade, ADCT, em, decorrência, matéria, não caracterização, como, incentivo
fiscal, natureza setorial. ............................................................................................339
J
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL CÍVEL
Valor da causa – Vide DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
JUSTIÇA ESTADUAL
Violação de direito autoral – Vide DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
L
LAUDO TÉCNICO
Atividade insalubre – Vide TEMPO DE SERVIÇO
LEI MAIS BENÉFICA
Contribuinte – Vide CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA
M
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Correição parcial – Vide DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
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O
OPERAÇÃO DE CRÉDITO
Cooperativa agrícola – Vide IOF
P
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Indenização – Vide DANO
PENA DE ADVERTÊNCIA
Agricultor – Vide INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
Substituição da pena – Vide TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
PENSÃO ESTATUTÁRIA
Descabimento, restabelecimento. TCU, entendimento, irregularidade, concessão,
benefício.
Beneficiário, opção, pensão estatutária. Perícia médica, comprovação, data,
incapacidade, de cujus, ex-juiz classista, março, 1998, época, não, mais, vigência, lei.
Aplicação da lei, data, óbito, instituidor, pensão.
Fato incontroverso, lei, exigência, invalidez, como, condição, para, deferimento, pensão.
Caracterização, expectativa de direito. Não ocorrência, violação, direito adquirido, ato
jurídico perfeito, ou, boa-fé. ................................................................................... 148
PENSÃO POR MORTE
Estatuto da Criança e do Adolescente – Vide RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO
Ex-combatente – Vide REVISÃO DE BENEFÍCIO
Indeferimento, decorrência, não, comprovação, qualidade, segurado, de cujus, data,
morte. Segurado, empresário, paralisação, recolhimento, contribuição previdenciária,
por, ato voluntário, cinco anos, antes, morte. ..........................................................238
Menor – Vide RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO
PETIÇÃO INICIAL
Valor da causa – Vide DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
PODER EXECUTIVO
Decreto – Vide IOF
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PRINCÍPIO ACUSATÓRIO
Ministério Público Federal – Vide DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Emissora de rádio de baixa frequência – Vide RÁDIO COMUNITÁRIA
Supressão de tributo – Vide SONEGAÇÃO FISCAL
PRINCÍPIO DA ISONOMIA
Aluno – Vide ENSINO SUPERIOR
Contribuinte – Vide CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA
PRINCÍPIO DA PERSONALIDADE DA PENA
Vide ARRESTO
PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
Ibama – Vide INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
Revisão de benefício – Vide RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO
PROCESSO DE CONHECIMENTO
Trânsito em julgado – Vide CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA
R
RÁDIO COMUNITÁRIA
Atividade clandestina, inexistência, autorização, funcionamento. Aplicação, princípio
da insignificância, decorrência, caracterização, emissora de rádio de baixa frequência.
Não ocorrência, prejuízo, serviço de telecomunicação. ...........................................202
REPARAÇÃO DE DANOS
Execução provisória – Vide TUTELA ANTECIPADA
RESERVA DE PLENÁRIO
Pronunciamento, tribunal superior, sobre, constitucionalidade, norma. Rejeição,
arguição de inconstitucionalidade. Inaplicabilidade, Código de Processo Civil.
Lei, ano, 1994, previsão, interdição, exercício, advocacia, hipótese, inadimplemento,
contribuição, para, OAB. .........................................................................................371
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Poluidor – Vide VALOR DA CAUSA
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Órgão público estadual – Vide VALOR DA CAUSA
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO
Pensão por morte, beneficiário, neta, menor, incapaz, sujeição, guarda judicial,
avô. Ilegalidade, cancelamento, pagamento, benefício previdenciário, pelo, não
reconhecimento, condição, dependente, beneficiário, decorrência, alteração,
interpretação, legislação previdenciária.
Irrelevância, lei nova, exclusão, qualidade, dependente. Aplicação, Estatuto da Criança
e do Adolescente.
INSS, realização, revisão de benefício, mais, trinta anos, após, concessão, benefício
previdenciário. Caracterização, violação, princípio da segurança jurídica. .............231
REVISÃO DE BENEFÍCIO
Pensão por morte, beneficiário, esposa, ex-combatente. Redução, valor, benefício
previdenciário, decorrência, descabimento, reajuste, aposentadoria, segurado, com,
inclusão, adicional por tempo de serviço, ou, progressão funcional, período, inatividade.
Liquidação de sentença, aplicação, cálculo, benefício previdenciário, com, observância,
reajuste, apenas, caráter genérico, remuneração, trabalhador, em, atividade.
Descabimento, devolução, valor, recebimento indevido, decorrência, verificação, boafé, beneficiário..........................................................................................................259
S
SEGURADO
Empresário – Vide PENSÃO POR MORTE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
Atividade clandestina – Vide RÁDIO COMUNITÁRIA
SICOBE (SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS)
Manutenção – Vide SUSPENSÃO DE LIMINAR
SONEGAÇÃO FISCAL
Atipicidade, decorrência, aplicação, princípio da insignificância. Supressão de tributo,
valor inferior, previsão legal, para, ajuizamento, execução fiscal. Observância,
precedente, STF.
Desconsideração, multa, juros de mora, objetivo, apreciação, tipicidade, conduta, ou,
avaliação, consequência do crime. ...........................................................................208
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
Pena privativa de liberdade – Vide TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES
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SÚMULA
TFR – Vide TEMPO DE SERVIÇO
SUPRESSÃO DE TRIBUTO
Princípio da insignificância – Vide SONEGAÇÃO FISCAL
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Funrural – Vide SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
SUSPENSÃO DE LIMINAR
Impossibilidade, suspensão, ressarcimento, para, manutenção, Sicobe (Sistema de
Controle de Produção de Bebidas), decorrência, risco, interrupção, fiscalização
tributária, e, risco, grave lesão, ordem pública, economia pública.
Fabricante, bebida, interposição, agravo, contra, decisão monocrática, presidência,
tribunal, deferimento, pedido, suspensão de liminar, tutela antecipada, com, alegação,
ilegalidade, ressarcimento, para, Casa da Moeda, custo, com, fiscalização, Sistema de
Controle de Produção de Bebidas, e, empresa de pequeno porte, empresa médio porte,
impossibilidade, compensação, valor, referência, ressarcimento.
Contribuinte, possibilidade, abandono, opção, pelo, regime especial de tributação.
Manutenção, competência jurisdicional, TRF. Não ocorrência, decisão judicial,
referência, mérito, recurso judicial, agravo, anterior. ..............................................321
SUSPENSÃO DE SEGURANÇA
Indeferimento, pedido, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Inexistência,
grave risco, dano ao Erário, grave lesão, ordem pública.
Existência, precedente, STF, declaração de inconstitucionalidade, contribuição, para,
Funrural, incidência, comercialização, produto rural, pelo, produtor rural, pessoa física,
previsão, Plano de Custeio, Seguridade Social.
Ação originária, reconhecimento, inexigibilidade, contribuição, para, Funrural. ...285
T
TAXA DE OCUPAÇÃO
Vide TERRENO DE MARINHA
TEMPO DE SERVIÇO
Técnico, topografia, caracterização, atividade insalubre, pela, proximidade, energia
elétrica, superior, 250 volts. Reconhecimento, tempo de serviço especial, com,
realização, laudo técnico. Desnecessidade, exposição, caráter permanente. Aplicação,
súmula, TFR.
Irrelevância, decreto, exclusão, trabalho, com, energia elétrica, como, serviço nocivo.
Lista, atividade insalubre, caracterização, caráter exemplicativo. ...........................241
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TERRENO DE MARINHA
Localização, estado, Santa Catarina, não, integração, dote. Não caracterização, como,
terra devoluta. Possibilidade, cobrança, taxa de ocupação.
Contrato, casamento, previsão, dação, observância, como, forma, concessão, terra,
Brasil. Escritura, transcrição, registro de imóveis, presunção juris tantum, bem público.
Reconhecimento, prescrição quinquenal, direito, autor, declaração de nulidade, ação
demarcatória. ............................................................................................................176
TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
Pena privativa de liberdade, possibilidade, substituição da pena, pena restritiva de
direitos. Preenchimento, requisito, previsão legal.
STF, declaração de inconstitucionalidade, proibição, substituição da pena. Juiz,
cabimento, apreciação, condição objetiva de punibilidade, condição subjetiva de
punibilidade, objetivo, aplicação, substituição da pena, simultaneidade, verificação,
suficiência, fixação, pena alternativa.
Juízo a quo, inaplicabilidade, substituição da pena, caracterização, constrangimento
ilegal.........................................................................................................................195
TRÂNSITO EM JULGADO
Processo de conhecimento – Vide CONVERSÃO DE DEPÓSITO EM RENDA
TRANSPORTE FERROVIÁRIO
Concessionária – Vide DANO
TRIBUTO MUNICIPAL
Não incidência – Vide ITAIPU
TUTELA ANTECIPADA
Revogação. Necessidade, restituição, valor, não recolhimento, encargo de capacidade
emergencial, entre, março, abril, 2005.
Credor, reparação de danos, próprios, autos, eventualidade, prejuízo, para, devedor.
Efetivação, tutela antecipada, em, observância, norma, execução provisória. ........281
V
VALOR DA CAUSA
Juizado Especial Federal Cível – Vide DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Manutenção. Cabimento, interposição, agravo retido, contra, decisão judicial,
impugnação, valor da causa.
Ação de indenização, em, decorrência, dano ambiental. Condenação, em, dinheiro,
apenas, poluidor. Condenação, duplicidade, réu, empresa, e, fundação, vinculação,
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estado, Santa Catarina, cumprimento, medida compensatória, para, recuperação, dano
ambiental. Necessidade, observância, exigência, técnico, Ibama, e, indenização, custo,
com, laudo, vistoria, e, avaliação.
Responsabilidade objetiva, responsabilidade solidária, entre, causador do dano, empresa,
poluidor, e, órgão público estadual, anterior, deferimento, irregularidade, licença, obra
civil, sem, observância, parecer desfavorável, Ibama. Loteamento, localização, área
de preservação permanente, terreno de marinha. Não ocorrência, anterior, estudo de
impacto ambiental. ...................................................................................................303
VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
Justiça Estadual – Vide DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
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