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AÇÃO RESCISÓRIA N° 7.210-RN

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA 
Autora:  AGROPECUÁRIA PAU D’ÓLEO S/A
Réu:  INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E RE-
 FORMA AGRÁRIA - INCRA
Repte.:  PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO
Advs./Procs.: DRS. EDUARDO ANTÔNIO DANTAS NOBRE E 
 OUTROS (AUTORA)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA 
DE AÇÃO RESCISÓRIA. CERTIDÃO DE TRÂNSI-
TO EM JULGADO. EQUÍVOCO. DECADÊNCIA. 
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSI-
TIVO LEGAL. ERRO DE FATO. PROCEDÊNCIA. 
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo par-
ticular contra acórdão do Pleno deste Tribunal, 
que, julgando procedente o pedido em ação 
rescisória ajuizada pelo INCRA, determinou a ex-
clusão da condenação em juros compensatórios 
fixados em ação de desapropriação para fins de 
reforma agrária, uma vez ali havia se reconhecido 
a justiça do preço oferecido pelo expropriante.
2. A Autarquia ora demandada alega que a autora 
teve a oportunidade de se manifestar acerca da 
(in)tempestividade da primeira ação rescisória 
e não o fez no momento oportuno, restando a 
questão relativa à decadência já apreciada por 
esta Corte, operando-se a preclusão. Todavia, 
a consumação do prazo decadencial “deve ser 
pronunciada de ofício a qualquer tempo, ainda 
quando a tenha afastado, sem recurso, decisão 
anterior.” (Pleno, AR 1412, rel. Min. Cezar Peluso, 
v. u., DJe 26.06.2009)
3. A preliminar de inépcia da inicial também não 
merece prosperar, tendo em vista que foram 
observadas todas as exigências legais, estando 
suficientemente indicadas as causas de pedir e 
o pedido formulado pela autora, e dos fatos nar-
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rados decorre logicamente a conclusão. Sendo 
assim, rejeito as preliminares aventadas, e passo 
a enfrentar o mérito da ação, que reside em ve-
rificar se a ação rescisória proposta pelo INCRA 
fora intempestiva ou não.
4. O ajuizamento da primeira rescisória se deu 
em 15/8/2007 e se fez acompanhar de certidão 
emitida pelo diretor de secretária da 1ª Vara da 
SJ/RN, que indicava o dia 18/8/2005 como sendo 
o do trânsito em julgado da decisão proferida na 
desapropriação.
5. Todavia, analisando o feito expropriatório, 
vê-se que no dia 31/05/2005, restou homologa-
do pedido de desistência de agravo regimental 
manejado pelo INCRA contra decisão da Primeira 
Turma do STJ que não conheceu do recurso es-
pecial interposto, com intimação do INCRA em 
1º/07/2005. Assim, mesmo que se adote o enten-
dimento de que seria cabível agravo regimental 
contra a decisão homologatória de desistência, e 
que sua irrecorribilidade se verificaria após a flu-
ência do respectivo prazo recursal, chegaríamos 
à conclusão de que o trânsito em julgado teria 
ocorrido no dia 14/07/2005, com base no art. 258 
do RISTJ, já observada a prerrogativa do INCRA 
do prazo em dobro para recorrer.
6. Demonstrado o equívoco da data constante na 
referida certidão, fácil concluir pelo erro de fato 
autorizador da rescisão do julgado respectivo, 
porquanto a tempestividade foi reconhecida sem 
qualquer discussão/questionamento.
7. Não favorece o INCRA a arguição do princípio 
da boa-fé processual, porquanto a primeira certi-
dão de trânsito em julgado – STJ – não indicava a 
data em que teria ocorrido o trânsito em julgado, 
e a segunda – SJ/RN –, embora indique erronea-
mente que o trânsito em julgado teria ocorrido no 
dia 18/08/2005, foi expedida após o fim do prazo 
decadencial para o ajuizamento da rescisória.
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8. Assim, aplicável à espécie o entendimento de 
que “a decadência da ação rescisória se com-
prova pelo trânsito em julgado da última decisão 
proferida no processo de conhecimento, aferido 
pelo transcurso do prazo recursal e não pela 
certidão de trânsito em julgado que, ademais, 
não aponta o trânsito naquela data, mas apenas 
certifica que a decisão transitou em julgado” 
(STJ, AgRg na AR 2.946/RJ, Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 10/03/2010, DJe 19/03/2010). 
9. Procedência do pedido da presente ação 
rescisória, para desconstituir o acórdão rescin-
dendo nos autos da Ação Rescisória nº 5.757, e, 
em novo julgamento, pronunciar a decadência 
do pedido ali formulado, extinguindo feito com 
resolução do mérito (art. 487, II, CPC), fazendo 
prevalecer o que decidido nos autos da Ação de 
Desapropriação nº 0001175-44.1998.4.05.8400. 
10. Por considerar que a norma que trata dos 
honorários advocatícios não possui natureza 
processual, tenho que o seu arbitramento deve 
ser regido pelos ditames da lei que disciplinava a 
matéria por ocasião da propositura da demanda, 
razão pela qual condeno a parte demandada ao 
pagamento de verba honorária, esta fixada na pre-
sente rescisória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
com fulcro no §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73.

ACÓRDÃO

Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, julgar procedente o pedido, nos termos do voto do 
Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas que passam a 
integrar o presente julgado.

Recife, 18 de maio de 2016. (Data do julgamento)            

DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA - Relator
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RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO 

BRAGA:

Trata-se de ação rescisória ajuizada pela Agropecuária Pau 
d’Óleo S/A, com base no art. 485, III, IV, V, VII e IX do CPC/73, 
objetivando rescindir o acórdão proferido pelo Pleno desse egré-
gio Tribunal Regional Federal, que julgou procedente o pedido 
formulado em ação rescisória ajuizada pelo INCRA (fls. 903/904), 
desconstituindo o acórdão prolatado na Ação de Desapropriação 
nº 0001175-44.1998.4.05.8400.

A autora sustenta que o INCRA, ao instruir a petição inicial 
da ação rescisória cujo acórdão se pretende rescindir, deixou de 
colacionar documentos e informações que teriam o condão de mo-
dificar o resultado do julgamento, quais sejam, os atos processuais 
que antecederam a certificação do trânsito em julgado do acórdão 
que ela objetivava desconstituir, o que, segundo seu entendimento, 
atrairia a hipótese do art. 485, III, do CPC/73.

Diz que a constatação de existência desse documento pro-
cessual omitido nos autos da ação rescisória configura a hipótese 
legal estabelecida no art. 485, VII, do CPC/73, além de evidenciar 
a indução deste Tribunal a erro em relação ao exame da tempes-
tividade da Ação Rescisória nº 5.757. 

Argumenta que a decisão rescindenda foi fundada em erro 
de fato, no ponto em que admitiu que a propositura da ação teria 
ocorrido dentro do prazo decadencial. 

Aduz que, nos autos da ação de desapropriação, o INCRA 
peticionou desistindo do último recurso que pendia de julgamento, 
fazendo com que o trânsito em julgado retroagisse para a data 
da desistência, pois, para o autor, os efeitos desta desistência 
independem de uma decisão homologatória, de modo que o prazo 
decadencial para ajuizamento da Ação Rescisória 5.757-RN teria 
expirado em 20.05.2007.

Assevera que houve violação à literalidade dos arts. 158, 495 
e 501 do CPC/73.

Alega que “ao julgar procedente a Ação Rescisória 5.757-
RN também implicou em ofensa à coisa julgada substanciada no 
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acórdão proferido em julgamento à Apelação Cível n° 226.907-RN” 
(fl. 12). 

Contestação apresentada pelo INCRA, às fls. 1.016/1.038 
(volume 5), suscitando as preliminares de preclusão e inépcia da 
inicial, e, no mérito, pugnando pela improcedência do pedido. 

Réplica à contestação apresentada às fls. 1.421/1.434.

Alegações finais apresentadas pela demandante às fls. 
1.437/1.452, e pela autarquia demandada às fls. 1.454/1.455.  

O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 
1458/1460, opinando pela improcedência do pedido, alegando 
que a recente jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão 
homologatória de desistência de recurso é o marco temporal do 
trânsito em julgado de sentença.

É o relatório.

Ao revisor.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO 

BRAGA (Relator): 

Inicialmente, analiso as preliminares suscitadas pelo INCRA, 
em sua contestação, objetivando a extinção do feito sem resolução 
de mérito.

A Autarquia ora demandada alega que a autora teve a oportu-
nidade de se manifestar acerca da (in)tempestividade da primeira 
ação rescisória e não o fez no momento oportuno, restando a ques-
tão relativa à decadência já apreciada por esta Corte, operando-se 
a preclusão. Todavia, a consumação do prazo decadencial “deve 
pronunciada de ofício a qualquer tempo, ainda quando a tenha 
afastado, sem recurso, decisão anterior”. (Pleno, AR 1.412, rel. 
Min. Cezar Peluso, v. u., DJe 26.06.2009)

A preliminar de inépcia da inicial também não merece prosperar, 
tendo em vista que foram observadas todas as exigências legais, 
estando suficientemente indicadas as causas de pedir e o pedido 
formulados pela autora, e dos fatos narrados decorre logicamente 
a conclusão. Sendo assim, rejeito as preliminares aventadas, e 
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passo a enfrentar o mérito da ação, que reside em verificar se a 
ação rescisória proposta pelo INCRA fora intempestiva ou não.

No presente caso, o autor ajuizou ação rescisória, com fun-
damento no art. 485, III, IV, V, VII e IX, do CPC/73, objetivando 
rescindir o acórdão proferido pelo Pleno desse egrégio Tribunal 
Regional Federal, que julgou procedente o pedido formulado na 
ação rescisória ajuizada pelo INCRA (fls. 903/904), em 14/08/2007, 
desconstituindo o acórdão prolatado na Ação de Desapropriação 
nº 98.0001175-7.

Para uma melhor compreensão da discussão, farei um breve 
histórico: 

i) Na citada ação de desapropriação, foi interposto recurso 
especial pelo INCRA, que, à unanimidade, não foi conhecido 
pela Primeira Turma do STJ (fl. 638 – volume 3). O INCRA foi 
intimado pessoalmente desta decisão no dia 09/05/2005, e o 
competente mandado foi arquivado no dia 11/05/2005, confor-
me certidão de fl. 640.
ii) Contra esta decisão, o INCRA manejou agravo regimental, 
em 17/05/2005 (fls. 641/651). No dia 20/05/2005, o INCRA 
peticionou nos referidos autos, requerendo que fosse descon-
siderada a peça recursal apresentada (fls. 653/654).  
iii) Após isso, em 31/05/2005, sobreveio decisão homologatória 
(fl. 656), que foi publicada no dia 1º/07/2005. De acordo com a 
certidão de fl. 658, o INCRA foi intimado pessoalmente, toman-
do ciência da decisão em 1º/07/2005, e o competente mandado 
de intimação foi arquivado em Secretaria no dia 04/07/2005. 
iv) No dia 18/08/2005, a Coordenadoria da Primeira Turma do 
STJ emitiu certidão (fl. 658), atestando apenas a ocorrência 
do trânsito em julgado, sem indicar a data precisa em que a 
decisão se tornou irrecorrível.  
v) No dia 15/08/2007 (fl. 698), foi proposta a Ação Rescisória 
nº 5.757-RN, tendo o INCRA colacionado certidão emitida em 
26/07/2007 pelo Diretor da Secretaria da 1ª Vara da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte, indicando que o trânsi-
to em julgado da decisão rescindenda teria ocorrido no dia 
18/08/2005, fazendo referência à certidão acostada à fl. 658 
dos presentes autos (fl. 721). 
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Diante desse cenário, o autor entende que a Ação Rescisória nº 
5.757-RN foi ajuizada intempestivamente, tendo em vista que com 
a desistência do agravo regimental em recurso especial por parte 
do INCRA, o trânsito em julgado da primeira ação retroagiria para a 
data em que houve efetivamente a desistência (20/05/2005), cujos 
efeitos independem de uma decisão homologatória. Argumenta, 
ainda, que a certidão emitida pelo STJ induziu este E. Tribunal a 
erro, na medida em que levou em consideração a data da homolo-
gação da desistência do recurso para apontar o trânsito em julgado.

Além de rebater tais argumentos, o INCRA afirma em sua 
contestação que “compulsando os autos do processo nº 0001175-
44.1998.4.05.8400 (98.0001175-7) não consta nem a intimação 
pessoal da Procuradoria Federal Especializada do INCRA quando 
da homologação da desistência, exigência legal (art. 6º da Lei nº 
9.028/95 e art. 17 da Lei nº 10.910/04). Ora, se não existe intimação 
pessoal, nem o trânsito em julgado operou-se na data da certidão 
de trânsito em julgado, constatando que o ajuizamento do AR 5.757-
RN deu-se dentro do prazo decadencial de dois anos”.

Percebe-se, assim, que a principal questão a ser enfrentada 
por este Colegiado gira em torno da data do trânsito em julgado 
do acórdão prolatado nos autos da ação de desapropriação, e 
com isso aferir a tempestividade da Ação Rescisória nº 5.757-RN. 

Como cediço, a certidão de trânsito em julgado é um documen-
to considerado indispensável para a propositura da ação rescisória, 
justamente para que se possa analisar sua tempestividade. 

Um primeiro ponto a se destacar é que se têm nos autos duas 
certidões: a de fl. 658, emitida no dia 18/08/2005, em que a Coor-
denadoria da Primeira Turma do STJ não aponta o trânsito naquela 
data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado; e 
a de fl. 721, exarada no dia 26/07/2007 pelo Diretor da Secretaria 
da 1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, indicando 
que o trânsito em julgado teria ocorrido no dia 18/08/2005, fazendo 
remissão à certidão acostada à fl. 658 dos presentes autos.

A meu ver, independentemente de se definir quando precisa-
mente ocorreu o trânsito em julgado, não resta dúvida de que no 
dia 26/07/2007 – data em que emitida a certidão pelo Diretor da 
Secretaria da 1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte 
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(fl. 721) – já tinha se esgotado o prazo decadencial de dois anos 
para a propositura de ação rescisória.  

Isso porque, ainda que se adote o entendimento de que seria 
cabível agravo regimental contra a decisão homologatória de de-
sistência, e que sua irrecorribilidade se verificaria após a fluência 
do respectivo prazo recursal, chegaríamos à conclusão de que o 
trânsito em julgado teria ocorrido no dia 14/07/2005, com base no 
art. 258 do RISTJ, observada a prerrogativa do INCRA de prazo 
em dobro para recorrer. Por via de consequência, a decadência 
se operou, no mais tardar, no dia 14/07/2007, sendo certo que a 
ação rescisória nº 5.757 foi ajuizada intempestivamente. 

Outro ponto que merece destaque diz respeito ao entendimento 
do STJ no sentido de que a parte que agiu de boa-fé não pode ser 
prejudicada pelo erro na certidão de trânsito em julgado exarada. 
A esse respeito, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
RESCISÓRIA. PRAZO DO ART. 495 DO CPC. FALHA 
DO CARTÓRIO (EQUÍVOCO NA CERTIFICAÇÃO DO 
TRÂNSITO EM JULGADO). FATO QUE NÃO PODE 
ENSEJAR PREJUÍZO À PARTE.
1. O Tribunal de origem afirmou expressamente que foi 
certificado nos autos originários que o trânsito em julga-
do ocorreu em 16.11.2001. No entanto, entendeu haver 
equívoco em tal certidão, tendo em vista que a última 
decisão foi proferida em sede de agravo de instrumen-
to apresentado contra decisão que inadmitiu recurso 
especial, sendo que a referida decisão não conheceu 
do recurso. Considerando que tal decisão foi publicada 
em 17 de outubro de 2001, entendeu que o trânsito em 
julgado ocorreu após escoado o prazo para interposição 
de agravo regimental, ou seja, em 29 de outubro de 2001. 
Nesse contexto, reconheceu a decadência, pois a ação 
rescisória foi ajuizada em 14 de novembro de 2003.
2. Contudo, a orientação prevalente nesta Corte é no 
sentido de que a parte que agiu de boa-fé não pode 
ser responsabilizada por inequívoca falha do cartó-
rio. Nesse sentido: REsp 869.967/RS, 2ª Turma, Rel. 
Min. Castro Meira, DJ de 17.10.2006; REsp 892.370/SP, 
3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 
8.10.2007.
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3. Recurso especial provido.
(REsp 956.978/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2012, 
DJe 12/12/2012)

Desta forma, é importante verificar se, no caso concreto, é 
possível vislumbrar a boa-fé por parte do INCRA, autor da primeira 
Ação Rescisória, cuja decisão se pretende rescindir. Em outros 
termos, deve-se perquirir se a certidão colacionada aos autos foi 
determinante para levar o INCRA a perder o prazo para a propo-
situra da ação rescisória. 

Atento às peculiaridades do caso concreto, tenho que a primei-
ra certidão (fl. 658) não foi decisiva para a perda do prazo, tendo em 
vista que ela não apontava a data em que teria ocorrido o trânsito 
em julgado. Tanto é verdade que o INCRA providenciou a expedição 
da segunda certidão (fl. 721), a fim de justificar a tempestividade da 
ação rescisória. E esta última, embora indique erroneamente que o 
trânsito em julgado teria ocorrido no dia 18/08/2005, fez expressa 
referência à certidão acostada à fl. 658 dos presentes autos. 

Nesse contexto, entendo que a certidão errônea não teve o 
condão de prejudicar o autor da primeira ação rescisória, na medida 
em que, quando foi emitida, já havia fluído o prazo decadencial 
para o seu ajuizamento. Dessa forma, a propositura a destempo 
não foi influenciada pelo equívoco da certidão colacionada. 

Em outros termos, não favorece o INCRA a arguição do prin-
cípio da boa-fé processual, porquanto primeira certidão de trânsito 
em julgado – STJ – não indicava a data em que teria ocorrido o 
trânsito em julgado e a segunda – SJ/RN –, embora indique errone-
amente que o trânsito em julgado teria ocorrido no dia 18/08/2005, 
foi expedida após o fim do prazo decadencial para o ajuizamento 
da rescisória.

Assim, aplicável à espécie o entendimento no sentido de que 
“A decadência da ação rescisória se comprova pelo trânsito em 
julgado da última decisão proferida no processo de conhecimento, 
aferido pelo transcurso do prazo recursal e não pela certidão de 
trânsito em julgado que, ademais, não aponta o trânsito naquela 
data, mas apenas certifica que a decisão transitou em julgado” 
(STJ, AgRg na AR 2.946/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE 
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ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2010, DJe 
19/03/2010). 

Fixada essa premissa, resta verificar se está presente alguma 
das hipóteses de rescindibilidade arguidas pela autora, a saber: 
a) dolo processual; b) ofensa a coisa julgada; c) violação a literal 
disposição de lei; d) erro de fato.

A autora sustenta que o INCRA, ao instruir a petição inicial 
da ação rescisória cujo acórdão se pretende rescindir, deixou de 
colacionar documentos e informações que teriam o condão de mo-
dificar o resultado do julgamento, quais sejam, os atos processuais 
que antecederam a certificação do trânsito em julgado do acórdão 
que ela objetivava desconstituir, o que, segundo seu entendimento, 
atrairia a hipótese do art. 485, III, do CPC/73.

Tal alegação não merece prosperar, na medida em que não 
há obrigatoriedade de juntada de tais peças processuais. De outro 
lado, os referidos documentos eram do conhecimento da autora 
da presente rescisória, já que foi parte do processo anterior, e que 
poderia, inclusive, ter suscitado a preliminar de decadência na 
primeira ação rescisória. 

A despeito disso, por ser matéria de ordem pública, não vis-
lumbro a preclusão da questão, como sustentado pelo INCRA.  

Acrescente-se, ainda, que esta Corte se manifestou sobre 
a decadência sob outro prisma. Na ocasião, se discutiu apenas 
acerca da possibilidade de emenda da inicial após expirado o pra-
zo bienal, como se percebe do acórdão acostado às fls. 903/904. 

Confira-se:         
(...)
2 - Nos termos do art. 495 do CPC, o direito de propor 
ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, conta-
dos do trânsito em julgado da decisão. Considera-se 
proposta a ação rescisória, portanto, na data em que 
protocolada a inicial. Não se há considerar – pois 
em vista das circunstâncias refugiria à razoabilida-
de – que o momento da emenda à peça vestibular 
equivaleria à propositura da ação, como pretende a 
ré, seja por ausência de previsão legal, seja porque, 
na hipótese, se alterou uma mera referência à decisão 
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rescindenda, sem modificar-se a causa de pedir, e o 
equívoco não comprometia a escorreita compreensão 
da peça, pois verificável de plano através dos demais 
documentos acostadas à exordial.
(...) (PROCESSO: 200705000667556, AR 5.757/RN, 
DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ MARIA LUCENA, 
Pleno, JULGAMENTO: 22/09/2010, PUBLICAÇÃO: DJe 
07/10/2010 - Página 320)

Também não merece ser acolhido o argumento de que as 
referidas peças processuais configuram documento novo para 
fins rescisórios. Isso porque não há como admitir que a autora da 
presente rescisória os ignorava ou que não pôde fazer uso deles 
em tempo hábil, já que foi parte no processo em que produzido.  

Quanto à alegada ofensa a coisa julgada, penso que a hipótese 
de rescindibilidade prevista no inciso IV do art. 485 do CPC/73 se 
caracteriza quando a parte propõe ação idêntica à outra já tran-
sitada em julgado, obtendo-se resultado diverso, o que não se 
verifica no presente caso. Em outras palavras, apenas se poderia 
dizer que a decisão rescindenda teria ofendido a coisa julgada, se 
o INCRA tivesse proposto uma ação rescisória anteriormente, que 
tivesse sido julgada improcedente. 

Por outro lado, demonstrado o equívoco da data constante 
na referida certidão, fácil concluir pelo erro de fato autorizador da 
rescisão do julgado respectivo, porquanto a tempestividade foi 
reconhecida sem qualquer discussão/questionamento.

Com efeito, o acórdão rescindendo fundou-se, efetivamente, 
em erro de fato, resultante de documento da causa (certidão de fl. 
721), já que houve equívoco no tocante à análise da tempestividade 
da ação rescisória, considerando-se inexistente um fato efetiva-
mente ocorrido (transcurso do prazo decadencial). Além disso, 
no caso concreto, não houve controvérsia, nem pronunciamento 
judicial sobre a questão.  

Em consequência disso, restou violada a literalidade do art. 
495 do CPC/73, que disciplina o prazo para a propositura da ação 
rescisória. 

Sendo assim, entendo que a pretensão rescisória deve ser 
acolhida com base no art. 485, V e IX, do CPC/73. 
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Posto isso, julgo procedente o pedido da presente ação resci-
sória, para desconstituir o acórdão rescindendo nos autos da Ação 
Rescisória nº 5.757, e, em novo julgamento, pronunciar a deca-
dência do pedido ali formulado, extinguindo feito com resolução do 
mérito (art. 487, II, CPC), fazendo prevalecer o que decidido nos 
autos da Ação de Desapropriação nº 0001175-44.1998.4.05.8400.

Por considerar que a norma que trata dos honorários advocatí-
cios não possui natureza processual, tenho que o seu arbitramento 
deve ser regido pelos ditames da lei que disciplinava a matéria por 
ocasião da propositura da demanda, razão pela qual condeno a 
parte demandada ao pagamento de verba honorária, esta fixada 
na presente rescisória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro 
no §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/73.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801258-
11.2015.4.05.0000-AL (PJe)

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA 
 CARVALHO
Agravante:  UNIÃO FEDERAL
Agravado:  LUIZ FRANCISCO SANTOS
Adv./Proc.:  DR. ISAAC MASCENA LEANDRO (AGRDO.)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO CONTRA DECISUM QUE, 
NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, 
PROCESSO 0804376-85.2014.4.05.8000, DETER-
MINOU QUE SE OFICIASSE O DIRETOR DE PA-
GAMENTO DO EXÉRCITO PARA QUE CUMPRA, 
NO PRAZO DE CINCO DIAS, A DECISÃO DE ID. 
400733 (QUE ORDENOU À CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL QUE SUSPENDESSE, ATÉ NOVA DELI-
BERAÇÃO DESTE JUÍZO, OS DESCONTOS DAS 
PARCELAS CORRESPONDENTES AO CONTRA-
TO Nº 0026149), SOB PENA DE MULTA NO VALOR 
ACIMA ESTIPULADO, QUAL SEJA, R$ 1.000,00, 
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INTIMANDO-SE TAMBÉM, PARA A MESMA FINA-
LIDADE, A UNIÃO FEDERAL, POR MEIO DA AGU.
1. A agravante aduz que adotou todas as provi-
dências necessárias para cumprir a ordem judi-
cial, ainda que não possua legitimidade passiva 
para a presente ação, posto que a mesma, ou o 
Exército, não integra a ação de execução ajuizada 
pela Caixa Econômica Federal, em face de Luiz 
Francisco Santos, ora agravado, nem tampouco 
os embargos à execução, e, ainda, a impossibili-
dade de aplicação de multa diária contra pessoa 
jurídica que sequer é parte na ação, além da ina-
dequação da via eleita para obter a condenação 
da União a cumprir obrigação de fazer.
2. O cerne da questão consiste em saber se a 
União, ora agravante, que não faz parte da pre-
sente relação processual, pode ser condenada 
em obrigação de fazer (suspensão dos descon-
tos nos proventos do agravado), bem como ao 
pagamento de multa diária em caso de descum-
primento de decisum.
3. Hipótese em que Luiz Francisco Santos apre-
sentou Embargos à Execução de Título Extrajudi-
cial 0803981-93.2014.4.05.8000S, promovida pela 
Caixa Econômica Federal, nos quais foi conce-
dida liminar para que a embargada devolvesse 
os valores já debitados, além de determinar que 
o Diretor do Centro de Pagamento do Exército 
suspendesse os descontos, nos proventos do 
embargante, ora agravado, das parcelas corres-
pondentes ao Contrato 0026149, por entender 
presentes indícios de fraude no contrato de 
empréstimo, o qual não teria sido efetivamente 
realizado pelo servidor.
4. Diante do não cumprimento das medidas de-
terminadas em liminar, o juízo a quo fixou multa 
diária, no montante de R$ 1.000,00, tanto para a 
Caixa Econômica Federal quanto para a União.
5. Com efeito, é de responsabilidade da institui-
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ção bancária (entidade consignatária), beneficia-
da com o recebimento dos valores, deduzidos 
indevidamente dos vencimentos do servidor, 
devolver todas as parcelas, bem como do ente 
público consignante a suspensão dos descontos 
em folha, devendo ser tomadas medidas para 
cessar o dano sofrido pelo servidor.
6. Precedentes: AC 539.398, des. José Maria Lu-
cena, DJe de 17 de agosto de 2012; AC 474.597, 
des. Rubens de Mendonça Canuto, DJ de 29 de 
julho de 2009.
7. Em relação à cominação de multa, o descum-
primento de ordem judicial é matéria de ordem 
penal, sujeita às normas respectivas, afigurando-
-se desnecessária aplicação da penalidade re-
querida à União, mormente quando não integra 
a ação executiva em comento.
8. Agravo de instrumento parcialmente provido, 
apenas para determinar a exclusão da multa 
diária, aplicada em relação à União, que não faz 
parte da relação processual.

ACÓRDÃO

Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de 
instrumento, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 24 de maio de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVA-
LHO - Relator

 RELATÓRIO 
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOU-

ZA CARVALHO: 

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito sus-
pensivo, interposto pela União Federal contra decisum da Juíza 
Federal [substituta] da 2ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, 
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que, nos autos dos embargos à execução, Processo 0804376-
85.2014.4.05.8000, determinou que se oficiasse o Diretor de Pa-
gamento do Exército para que cumpra, no prazo de cinco dias, a 
decisão de Id. 400733 (que ordenou à Caixa Econômica Federal 
que suspendesse, até nova deliberação deste juízo, os descon-
tos das parcelas correspondentes ao Contrato nº 0026149), sob 
pena de multa no valor acima estipulado, qual seja, R$ 1.000,00, 
intimando-se também, para a mesma finalidade, a União Federal, 
por meio da AGU.

Aduz a agravante que adotou todas as providências necessá-
rias para cumprir a ordem judicial, ainda que não possua legitimida-
de passiva para a presente ação, posto que a mesma, ou o Exército, 
não integra a ação de execução ajuizada pela Caixa Econômica 
Federal, em face de Luiz Francisco Santos, ora agravado, nem 
tampouco os embargos à execução, e, ainda, a impossibilidade 
de aplicação de multa diária contra pessoa jurídica que sequer 
é parte na ação, além da inadequação da via eleita para obter a 
condenação da União a cumprir obrigação de fazer.

Decisum de minha relatoria deferindo o pedido de efeito sus-
pensivo, para suspender a aplicação da multa até o julgamento do 
mérito do agravo na Turma.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOU-

ZA CARVALHO (Relator):  

O cerne da questão consiste em saber se a União, ora agra-
vante, que não faz parte da presente relação processual, pode ser 
condenada em obrigação de fazer (suspensão dos descontos nos 
proventos do agravado), bem como ao pagamento de multa diária 
em caso de descumprimento de decisum.

Hipótese em que Luiz Francisco Santos apresentou Embargos 
à Execução de Título Extrajudicial 0803981-93.2014.4.05.8000S, 
promovida pela Caixa Econômica Federal, nos quais foi concedida 
liminar para que a embargada devolvesse os valores já debitados, 
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além de determinar que o Diretor do Centro de Pagamento do Exér-
cito suspendesse os descontos, nos proventos do embargante, ora 
agravado, das parcelas correspondentes ao Contrato 0026149, por 
entender presentes indícios de fraude no contrato de empréstimo, 
o qual não teria sido efetivamente realizado pelo servidor.

Diante do não cumprimento das medidas ordenadas em limi-
nar, o juízo a quo fixou multa diária, no montante de R$ 1.000,00, 
pelo descumprimento da decisão, tanto para a Caixa Econômica 
Federal quanto para a União.

Com efeito, é de responsabilidade da instituição bancária (en-
tidade consignatária), beneficiada com o recebimento dos valores, 
deduzidos indevidamente dos vencimentos do servidor, devolver 
todas as parcelas, bem como do ente público consignante a sus-
pensão dos descontos em folha, devendo ser tomadas medidas 
para cessar o dano sofrido pelo servidor.

Precedentes:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DES-
CONTOS RELATIVOS A ASSOCIAÇÕES REALIZADOS 
NA PENSÃO DA AUTORA DE FORMA INDEVIDA COM 
INDÍCIOS DE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 
UNIÃO. DEVER DE SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS E 
DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. 
1. A questão posta a deslinde, nos presentes autos, 
consiste na verificação da legalidade dos descontos 
efetuados nos proventos da Autora, pensionista do Mi-
nistério dos Transportes, a título de mensalidade para as 
associações de classe (CEBEF/PLEVIASP/ASPEF) e a 
possibilidade de imputação de responsabilidade à UNIÃO 
por tais descontos. 
2. Resta configurada a legitimidade passiva da União, eis 
que responsável pelos descontos realizados nos contra-
cheques da parte autora. 
3. Por outro lado, não se há falar em carência de ação, 
uma vez que estão presentes as condições da ação – 
legitimidade das partes, possibilidade jurídica do pedido 
e interesse de agir. 
4. A teor do art. 45 da Lei nº 8.112/90, salvo por imposição 
legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá so-
bre a remuneração ou provento. Já, o parágrafo único do 
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mencionado artigo permite que, mediante autorização do 
servidor, possa haver consignação em folha de pagamen-
to a favor de terceiros, a critério da administração e com 
reposição de custos, na forma definida em regulamento. 
5. Assim, é possível verificar que, ressalvados os des-
contos determinados por lei ou ordem judicial, somente é 
possível que a Administração efetue descontos em favor 
de terceiros, inclusive Associações, com autorização do 
servidor ou pensionista. 
6. Na hipótese vertente, consoante a documentação 
acostada, a Autora não autorizou qualquer desconto para 
associações de classe. Em verdade, ela não é, sequer 
associada da CEBEF, PLEVIASP ou ASPEF, tal como 
afirmado por esta última, que a autora nunca foi sua as-
sociada, tampouco solicitou que fosse efetuado qualquer 
desconto a título de mensalidade. 
7. Por outro lado, a CEBEF e PLEVIASP não apresen-
tam endereço conhecido, sendo a citação das mesmas 
pela via editalícia, o que reforça a suspeita de fraude na 
inserção dos descontos na pensão da Autora. 
8. Desta feita, considerando a existência de falha no 
próprio sistema de consignação, que permitiu aos frau-
dadores o acesso aos proventos da requerente, restou 
configurada a responsabilização da UNIÃO perante a 
pensionista. 
9.Neste sentido, não merece reparos a sentença que 
determinou a UNIÃO que se abstenha definitivamente de 
proceder a qualquer desconto na pensão da Autora a título 
de mensalidade para as associações (CEBEF/PLEVIASP/
ASPEF), assim como restituir de forma simples os valores 
indevidamente descontados, devidamente atualizados 
e acrescido de juros, na forma determinada pelo ilustre 
sentenciante. Apelações improvidas.
(AC 539.398, Des. José Maria Lucena, DJe de 17 de 
agosto de 2012)

ADMINISTRATIVO. DESCONTOS EM FOLHA REALIZA-
DOS A TÍTULO DE CONSIGNAÇÃO, SEM AUTORIZA-
ÇÃO DO SERVIDOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 
1 - Ação ordinária objetivando a restituição de valores des-
contados indevidamente nos vencimentos do autor, em 
favor da Associação dos Servidores Públicos Unidos do 
Brasil (ASPLUB) e do plano de seguro de vida da ANSS, 
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sem que os tenha autorizado. Tendo notificado a ré da 
irregularidade dos descontos desde novembro de 2002, 
esta quedou inerte e manteve os descontos, somente os 
cancelando em junho de 2003. 
2 - A denominada responsabilidade objetiva da adminis-
tração pública, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição, 
se configura em face do risco assumido em autorizar a 
consignação postulada pela entidade e por não ter, de 
imediato à insurgência do autor, cessado os descontos. 
Há, dessa forma, responsabilidade da autarquia perante 
o autor, assegurado o direito de regresso contra a res-
ponsável pela fraude. 
3 - Apelação e remessa oficial improvidas.
(AC 474597, Des. Rubens de Mendonça Canuto, DJ de 
29 de julho de 2009)

Entretanto, em relação à cominação de multa, penso que o 
descumprimento de ordem judicial é matéria de ordem penal, sujeita 
às normas respectivas, afigurando-se desnecessária aplicação da 
penalidade à União, mormente quando não integra a ação execu-
tiva em comento.

Por este entender, dou parcial provimento ao agravo de instru-
mento, apenas para determinar a exclusão da multa diária, aplicada 
em relação à União, que não faz parte da relação processual.

É como voto.

AGRAVO REGIMENTAL NA                                          
APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO N° 24.229-PE

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO 
 MOREIRA
Agravante:  UNIÃO 
Agravado:  CARLOS ADÍLSON PINTO LAPA
Advs./Procs.:  DRS. JOSÉ ROBERTO PINTO LAPA FILHO E OU-
 TRO (AGRDO.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATI-
VO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMEN-
TAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA 
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UNIÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRA-
CHEQUE. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍ-
CIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTA-
DOS MENSALMENTE. RELAÇÃO JURÍDICA DE 
TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. INOCOR-
RÊNCIA. SÚMULA 85 DO STJ. PRETENSÃO 
DA RECORRENTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. ACÓRDÃO DO TRIBU-
NAL EM CONFORMIDADE COM O 1.251.993/PR. 
IMPROVIMENTO.
1. O acórdão da Segunda Turma deste Tribunal 
negou provimento às apelações e à remessa 
oficial, mantendo a sentença que julgou parcial-
mente procedente o pedido inicial, condenando 
a União a pagar indenização por danos materiais 
em favor do autor, relativamente aos valores 
indevidamente descontados de seus proventos, 
para pagamento de pensão alimentícia.
2. O acórdão deste Tribunal  rejeitou a prejudi-
cial de mérito de prescrição do fundo de direito, 
entendendo que a pretensão inicial envolve a 
restituição de valores debitados mensalmente em 
proventos de aposentadoria, caracterizando-se 
como relação jurídica de natureza continuativa ou 
trato sucessivo, aplicando-se ao caso dos autos 
a Súmula nº 85 do STJ.
3. A agravante pretendeu em seu recurso espe-
cial a rediscussão de matéria fático-probatória, 
incidindo no óbice da Súmula nº 7 do STJ.
4. Acórdão deste Tribunal em perfeita sintonia com 
o entendimento do STJ no REsp 1.251.993/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo tombado 
sob o número em epígrafe, em que são partes as acima identifica-
das, acordam os Desembargadores Federais do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, em sessão plenária realizada nesta data, na 
conformidade dos votos e das notas taquigráficas que integram o 
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presente, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, 
nos termos do voto do Relator.

Recife, 25 de maio de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREI-
RA - Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIA-

LHO MOREIRA (Presidente): 

Trata-se de agravo regimental, resultante de decisão do STJ 
de conversão de agravo do art. 544 do CPC, interposto pela União  
contra decisão que, ao negar seguimento a recurso especial, con-
siderou aplicável a orientação firmada pelo Superior Tribunal de 
Justiça no REsp 1.251.993/PR, julgado sob os auspícios do regime 
dos recursos repetitivos. A agravante sustenta, em resumo, que o 
recurso especial não aduziu matéria fático-probatória, alegando ain-
da que não é aplicável o acórdão paradigma, pois trata de matéria 
diversa, entendendo que a prescrição do fundo de direito já fulmi-
nou totalmente  a pretensão do autor de pleitear o ressarcimento 
dos valores, eis que o ato administrativo que implantou a pensão 
alimentícia se deu em 2005 e o autor somente veio providenciar a 
correção deste em 2001, passados mais de 5 (cinco) anos.

É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR  FEDERAL ROGÉRIO FIA-

LHO MOREIRA (Relator Presidente): 

O acórdão da Segunda Turma deste Tribunal negou provimento 
às apelações e à remessa oficial, decidindo a questão de mérito 
na forma assim ementada:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA UNIÃO. 
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. PA-
GAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. RESTITUIÇÃO 
DE VALORES DESCONTADOS MENSALMENTE. RELA-
ÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. 
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INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 85 DO 
STJ. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABI-
MENTO. EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. VALORES 
DESCONTADOS A MAIOR. DANOS MORAIS. NÃO CA-
RACTERIZAÇÃO. DANO MATERIAIS CONFIGURADOS. 
RESTITUIÇÃO DOS VALORES. CABIMENTO. ART. 37, 
VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CORREÇÃO MONE-
TÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1-F DA LEI Nº 9.494/97, 
COM REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/2009. APELAÇÕES 
E REMESSA OFICIAL IMPROVIDAS.  
1. Apelação cível interposta contra sentença que jul-
gou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas 
para condenar a União a pagar indenização por danos 
materiais em favor do autor, relativamente aos valores 
indevidamente descontados de seus proventos, para 
pagamento de pensão alimentícia.
2. Rejeição da preliminar de prescrição do fundo de di-
reito, uma vez que a pretensão da parte autora envolve 
a restituição de valores debitados mensalmente em seu 
contracheque, caracterizando-se como relação jurídica 
de natureza continuativa ou trato sucessivo, aplicando-se 
ao caso dos autos a Súmula nº 85 do Superior Tribunal 
de Justiça. 
3. Hipótese em que o particular não se enquadra como 
beneficiário da gratuidade de justiça, uma vez que é 
servidor público federal aposentado e recebe proventos 
mensais em valor expressivo, como também em face da 
ausência de prova de que não dispõe de condições de 
arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu 
sustento próprio ou da sua família. 
4. Inexistência de comprovação de grave constrangimento 
à honra do particular, a ponto de justificar o pagamento 
de uma indenização por danos morais, sobretudo porque 
os valores a maior deduzidos dos seus proventos, a título 
de pensão alimentícia, não foram apropriados pela União, 
tendo sido integralmente repassados em favor da filha 
menor do alimentante.
5. O Poder Público, como qualquer sujeito de direito, 
obriga-se a reparar os danos que porventura venha a 
causar ao patrimônio jurídico de outrem, em face de com-
portamentos lícitos ou ilícitos, comissivos ou omissivos 
de seus agentes (art. 37, VI, da Carta Magna). 
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6. O particular ora apelante suportou descontos indevidos 
em decorrência de erro da Administração, o que impõe o 
dever de reparação a título de danos materiais, relativa-
mente aos valores descontados a maior a título de pensão 
alimentícia, observada a prescrição quinquenal, a contar 
da data do requerimento administrativo. 
7. A correção monetária e os juros de mora incidirão de 
acordo com os critérios definidos na Lei nº 11.960/2009, 
que modificou a redação do art. 1-F da Lei nº 9.494/97.
8. Apelações e remessa oficial improvidas.

Ficou evidenciado que o acórdão combatido em recurso espe-
cial rechaçou a tese de prescrição do fundo de direito, sustentada 
pela agravante, por considerar que almeja o agravado, a título de 
pensão alimentícia, a restituição de valores debitados mensalmente 
em seu contracheque, o que configura típica relação jurídica de 
trato sucessivo ou de natureza continuativa.

É absolutamente irrelevante a circunstância de ato administra-
tivo de implantação de pensão alimentícia ter se dado há mais de 
5 (cinco) anos, porquanto a pretensão autoral não se adstringe à 
mera decretação de nulidade do ato administrativo, mas consiste 
também a devolução dos valores indevidamente extraídos de seus 
proventos. Assim, a pretensão de índole condenatória assume as 
vestes do conteúdo da Súmula 85 do STJ.

Também não prospera o agravo regimental interposto no ponto 
em que pretende rediscutir a existência ou não da responsabilidade 
da União na efetivação dos descontos a maior do que o devido, a 
título de pensão alimentícia sobre os proventos de aposentadoria 
do agravado, incidindo no particular o óbice da Súmula nº 7 do 
colendo STJ.  

Resta demonstrado, pois, que o acórdão combatido está em 
perfeita sintonia com o que foi decidido no REsp 1.251.993/PR, 
julgado sob o rito dos recursos repetitivos. 

Assim, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.
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APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO N° 7.990-AL 

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO ROBER-
 TO GONÇALVES DE ABREU (CONVOCADO)
Apelante:  FAZENDA NACIONAL
Apelado:  SOCÔCO S/A - INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS
Advs./Procs.:  DRS. FRANCISCO WILDO DA SILVA DANTAS E 
 OUTROS (APDO.)

 EMENTA: TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DES-
TINADA AO FINANCIAMENTO DE APOSENTA-
DORIAS ESPECIAIS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. RUÍDO.
1. Sentença que declara nulo crédito tributário re-
lativo à contribuição destinada ao financiamento 
da aposentadoria especial prevista no art. 57 da 
Lei nº 8.213/91. Reexame necessário.
2. Apelação alegando: a) nulidade da sentença, 
por fundamentação insuficiente; b) vícios na 
perícia em que se baseou o julgamento; e c) irra-
zoabilidade da verba honorária de sucumbência. 
Contrarrazões sustentando: a) ser válida a sen-
tença; b) ser descabido o lançamento tributário; 
c) haver excesso no crédito lançado; e d) serem 
adequados os honorários advocatícios.
3. Constatação de que a sentença deixou de 
examinar impugnações do réu ao laudo pericial. 
Vício que enseja a decretação de nulidade do 
provimento, mas sem prejuízo de pronto rejul-
gamento da lide (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. IV).
4. A contribuição destinada ao financiamento de 
aposentadorias especiais é devida pelos empre-
gadores, na forma de adicional à Contribuição 
para Financiamento de Benefícios Previdenciários 
Concedidos por Incapacidade Laborativa Decor-
rente de Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), 
e incide exclusivamente sobre a remuneração 
do empregado sujeito a condições de trabalho 
oficialmente reconhecidas como nocivas à saúde 
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ou à integridade física (Lei nº 8.213/91, art. 57, §§ 
6º e 7º, c/c art. 58, caput).
5. Na “hipótese de exposição do trabalhador a 
ruído acima dos limites legais de tolerância, a 
declaração do empregador, no âmbito do Perfil 
Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido 
da eficácia do Equipamento de Proteção Indivi-
dual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço 
especial para aposentadoria” (ARE nº 664.335/
SC, STF, Pleno, Min. Luiz Fux, DJe 11/2/15, jul-
gado com repercussão geral). Se a eficácia do 
EPI contra ruído não descaracteriza o tempo de 
serviço especial para aposentadoria, também 
não é apta para afastar a incidência da respectiva 
contribuição de custeio.
6. Caso em que se deixou de recolher a contri-
buição para o financiamento da aposentadoria 
especial sobre as remunerações de empregados 
submetidos a ambientes de trabalho com elevado 
nível de ruído, apenas porque este era amenizado 
individualmente pelo uso de protetores auricu-
lares. Cabimento do lançamento tributário de 
ofício.
7. Suposta duplicidade de cobrança não eviden-
ciada.
8. Eventuais indeferimentos de pedidos de apo-
sentadoria especial não são suficientes para 
descaracterizar o fato gerador da respectiva 
contribuição de custeio.
9. Indevida inclusão, na base de cálculo da con-
tribuição, das remunerações de empregados 
lotados no setor administrativo da empresa, 
cujas condições ambientais eram satisfatórias, 
segundo as medições constantes nos Programas 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRAs). 
Necessidade de refeitura dos cálculos e, conse-
quentemente, do lançamento.
10. Apelação e remessa oficial providas, em par-
te, para decretar a nulidade da sentença e, na se-
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quência, acolher a pretensão inicial, para decretar 
a nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento 
de Débito nº 35.628.076-4, ressalvado, porém, o 
direito da Fazenda Nacional de refazer o lança-
mento, desde que sem incluir as remunerações 
dos empregados que se encontravam lotados 
em setores administrativos da empresa autora.
11. Verbas sucumbenciais por conta da Fazenda 
Nacional, com resalva do entendimento pessoal 
do Relator, que identificava, no caso, sucumbên-
cia recíproca.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELREEX 
7.990-AL, em que são partes as acima mencionadas, acordam 
os Desembargadores Federais da Primeira Turma do TRF da 5ª  
Região, por unanimidade, dar provimento, em parte, à apelação e à 
remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte do presente julgado.

Recife, 28 de abril de 2016. (Data do julgamento)                    

DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO ROBERTO GON-
ÇALVES DE ABREU - Relator Convocado

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO RO-

BERTO GONÇALVES DE ABREU (Convocado):

1. A FAZENDA NACIONAL interpõe apelação da sentença que 
declarou nulo crédito tributário constituído contra a empresa SO-
CÔCO S/A INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, relativo à contribuição 
destinada ao financiamento da aposentadoria especial prevista no 
art. 57 da Lei nº 8.213/91.

2. Alega tratar-se de provimento nulo, por repetir os funda-
mentos de sentença anteriormente anulada e por desconsiderar 
vícios da prova pericial na qual se baseara para negar as falhas 
da empresa autora no gerenciamento dos riscos ambientais do 
trabalho no período objeto da ação fiscal (de outubro/99 a julho/04).
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3. Insiste que a perícia: 
a. baseia-se em valores de temperatura e de ruído ambientais 
cujas medições não estão documentadas; 
b. centra-se na constatação de que a empresa distribui aos 
empregados Equipamentos de Proteção Individual (EPI), des-
considerando que tal providência só tem relevância jurídica em 
situações emergenciais ou quando exauridas as possibilidades 
de implantação de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) 
e, ainda assim, desde que integrada por programas eficazes 
de fiscalização, controle e avaliação;
c. não leva em consideração, para avaliação do grau de expo-
sição dos trabalhadores aos agentes nocivos, as horas extras 
de trabalho;
d. não examina a qualidade dos programas de controle am-
biental estabelecidos pela autora nem lhes certifica o efetivo 
cumprimento, tampouco a eficácia;
e. não atenta para a pouca confiabilidade do Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) desenvolvido pela au-
tora, particularmente evidente na versão datada de 1999, que 
não passa de reprodução literal da veiculada no ano anterior;
f. subestima a importância do Laudo Técnico de Condições 
Ambientais do Trabalho (LTCAT), com base no qual devem 
ser atualizados tanto o PPRA quanto o Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP) de cada trabalhador;
g. não avalia adequadamente as Comunicações de Acidente 
Trabalho (CAT) e desconsidera eventos que, apesar de reve-
ladores da insalubridade a que estão expostos os empregados 
da autora, nem sequer foram oficialmente comunicados;
h. precipita-se ao invocar, como sinal de adequado gerencia-
mento ambiental, o fato de ex-empregados da autora virem a ter 
indeferidos pedidos de aposentadoria especial, esquecendo-
-se que o indeferimento pode-se dar por conta de situação 
individual;
i. não indica nenhum elemento apto a provar a suposta cobran-
ça de contribuição em duplicidade, relativamente a alguns a 
empregados.
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4. Estranha a apelante, por fim, que os honorários de sucum-
bência hajam sido fixados em valor superior ao dos arbitrados na 
primeira sentença.

5. Nas suas contrarrazões, a autora sustenta que a repetição 
dos fundamentos da sentença outrora anulada por vício de pro-
cedimento não compromete o novo provimento de Primeiro Grau, 
uma vez que a correção do erro em nada modificou a realidade 
dos fatos apurados.

6. Reafirma gerir adequadamente os riscos ambientais do 
trabalho desenvolvido nos setores industriais de seu estabele-
cimento, tanto assim que os pedidos de aposentadoria especial 
formulados por seus empregados costumam ser indeferidos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Daí, não lhe ser exigível 
a contribuição especificamente instituída para financiamento desse 
benefício previdenciário especial.

7. O crédito cobrado pela ré seria, quando menos, excessivo, 
pois parte dele refere-se a contribuições que já foram recolhidas.

8. Quanto aos honorários de sucumbência, defende que seu 
arbitramento não está condicionado ao valor estabelecido na pri-
meira sentença, exatamente porque ela foi anulada.

9. Sentença sujeita a reexame necessário (CPC/1973, art. 
475, I).

10. É o relatório.
VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO RO-
BERTO GONÇALVES DE ABREU (Convocado):

1. OMISSÕES DA SENTENÇA
1.1. Na sessão de 18 de dezembro de 2012, esta Turma 

anulou a primeira sentença proferida nestes autos e determinou 
a reabertura da instrução processual, de modo a garantir à ré o 
acesso a documentos que se encontravam em poder da autora, 
considerados cruciais para uma adequada manifestação sobre a 
perícia oportunamente realizada – fls. 2.549-2.556 e 2.577-2.584.

1.2. Após ter acesso àqueles documentos, a ré apontou uma sé-
rie de supostas falhas do laudo pericial, dentre as quais se destacam:
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a. a falta de documentação das informações prestadas pela 
perita, especialmente no que se refere às medidas adotadas 
pela autora para minimizar a temperatura e o ruído em suas 
instalações, aos testes para aferir o grau de eficácia dos Equi-
pamentos de Proteção Individual (EPI) e à caracterização da 
dupla cobrança de tributo; 

b. a desconsideração das horas extras de trabalho para efeito 
de análise dos documentos de gestão ambiental e de dimen-
sionamento dos riscos a que estão expostos os empregados 
da autora;

c. a pouca valoração dada a documentos de gestão ambiental 
obrigatórios, especificamente: o Laudo Técnico das Condições 
Ambientais do Trabalho (LTCAT), o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), a Comunicação de 
Acidente de Trabalho (CAT) e o Perfil Profissiográfico Previ-
denciário (PPP);

d. a remissão a documentos sem correlação com o período 
objeto de fiscalização (de outubro/99 a julho/04);

e. a inadequada avaliação das medidas de proteção coletiva 
relacionadas pela perita;

f. a supervaloração do indeferimento administrativo de pedido 
de aposentadoria especial formulado por empregado da autora 
(Amílcar Alves Branco), a contrastar com o desinteresse de 
investigar a obtenção do benefício por outros empregados, 
o que efetivamente ocorreu com pelo menos um deles (Luís 
Vicente dos Santos);

g. a desconsideração de condutas da autora que evidencia-
riam a pouca importância por ela dada ao gerenciamento dos 
riscos ambientais, especificamente, a elaboração de PPRAs 
idênticos para exercícios sucessivos e os atrasos na maioria 
das comunicações de acidentes de trabalho.

1.3. Sobreveio, então, a sentença ora objeto de remessa oficial 
e de apelação.

1.4. De modo geral, ela pouco difere da que a antecedera e não 
se preocupa em examinar as impugnações do réu ao laudo pericial. 
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1.5. Tal omissão é suficiente para invalidar a sentença. Todavia, 
nada impede o Tribunal de conhecer diretamente dos aspectos da 
lide omitidos no provimento de primeira instância, pois o processo 
encontra-se em condições de julgamento (CPC, art. 1.013, § 3º, 
inc. IV).

2. FATO GERADOR DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIA-
MENTO DE APOSENTADORIAS ESPECIAIS

2.1. A contribuição destinada ao financiamento de aposentado-
rias especiais é devida pelos empregadores, na forma de adicional 
à Contribuição para Financiamento de Benefícios Previdenciários 
Concedidos por Incapacidade Laborativa Decorrente de Riscos 
Ambientais do Trabalho (RAT), e incide exclusivamente sobre a 
remuneração do empregado sujeito a condições de trabalho oficial-
mente reconhecidas como nocivas à saúde ou à integridade física 
(Lei nº 8.213/91, art. 57, §§ 6º e 7º, c/c art. 58, caput).

2.2. Pressuposto de incidência da contribuição, portanto, é 
a efetiva exposição de empregados a condições ambientais de 
trabalho que ensejem a aposentadoria especial.

2.3. Na medida em que o empregador, mediante gestão am-
biental eficaz, consiga fornecer condições de trabalho adequadas, 
a ponto de não mais justificarem a aposentadoria especial dos 
empregados a elas submetidos, a contribuição em questão deixa 
de incidir.

2.4. O lançamento tributário combatido na inicial refere-se 
a fatos geradores supostamente ocorridos entre outubro/1999 e 
julho/2004 e apurados a partir de fiscalização realizada em agos-
to/2004.

2.5. De acordo com o Relatório Fiscal, no período investigado, 
a empresa autora não gerenciou adequadamente os riscos am-
bientais do trabalho.

2.6. É certo que, se, por um lado, a gestão ambiental adequada 
pode levar ao desaparecimento do fato gerador da contribuição, 
por outro, a falta dela, por si só, não é apta a fazer com que o 
tributo incida.

2.7. Ao contrário do que possa parecer à primeira vista, a 
conclusão do Relatório Fiscal não contraria essa última assertiva, 
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pois ela deve ser compreendida no contexto da fiscalização em-
preendida.

2.8. Assim, quando a ré fundamenta seu crédito tributário na 
falta de gerenciamento ambiental adequado é porque a autora esta-
va a invocar gestão desse tipo para descaracterizar o fato gerador 
da contribuição. O fundamento do crédito, portanto, não é a falta 
de gerenciamento ambiental em si mesma, mas a consequência 
daí advinda: a exposição dos empregados da autora a condições 
de trabalho perniciosas e capazes, com o passar do tempo, de 
levá-los à aposentadoria precoce.

3. FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

3.1. Sabe-se que, para fins de aposentadoria especial, a 
prova da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos é 
feita mediante formulário emitido pelo empregador com base “em 
laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por 
médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho” (Lei 
nº 8.213/91, art. 58, § 1º).

3.2. Daí se extrai que a ocorrência do fato gerador da contri-
buição destinada ao financiamento das aposentadorias especiais 
há de ser investigada, primordialmente, no Laudo Técnico de 
Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT).

3.3. Subsidiariamente, podem ser considerados tanto os docu-
mentos que serviram de base para elaboração do LTCAT quanto 
quaisquer outros que sejam administrativamente aceitos pelo 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) como prova alternativa 
das condições especiais de trabalho, destacadamente: o Progra-
ma de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA); o Programa de 
Gerenciamento de Riscos (PGR); o Programa de Condições e 
Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT); 
o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - (PCM-
SO); e o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), entre outros  
(Instrução Normativa INSS/PRES nº 45/10, art. 254, § 1º).

3.4. Averiguação direta das condições de trabalho a que es-
tão sujeitos os segurados somente se faz imprescindível quando 
houver dúvida quanto à veracidade das informações lançadas nos 
documentos oficiais.
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3.5. Os fiscais do INSS entenderam que as informações 
constantes dos documentos submetidos a exame, por si mesmas, 
já autorizavam o lançamento do credito tributário complementar. 
Nessas circunstâncias, não é de estranhar o desinteresse deles 
em realizar medições para provar os dados oficialmente admitidos 
pela própria empresa fiscalizada.

3.6. Tampouco seria de exigir que os fiscais examinassem 
a situação individual de cada empregado em relação aos riscos 
ambientais, mormente quando os documentos submetidos à fisca-
lização não descem a esse detalhe, limitando-se as informações 
neles contidas ao nível dos setores produtivos da empresa.

3.7. Efetivamente, nenhum dos documentos apresentados 
descreve situações pessoais específicas, nem mesmo no que se 
refere à utilização de equipamentos de proteção individual (EPI), 
que  também é mencionada, genericamente, por setor, e não por 
empregado.

4. EFEITOS TRIBUTÁRIOS DECORRENTES DO USO DE 
EPIs

4.1. Não se pode deixar de prestigiar o entendimento, já consa-
grado no STF, de que “se o EPI for realmente capaz de neutralizar 
a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria 
especial” (ARE nº 664.335/SC, STF, Pleno, Min. Luiz Fux, DJe 
11/2/15, julgado com repercussão geral).

4.2. Obviamente, se não houver respaldo para a concessão 
de aposentadoria especial, também não haverá para a cobrança 
da respectiva contribuição de custeio.

4.3. Ocorre que, no mesmo julgado citado, o STF adotou, como 
segunda tese, a de que:

na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima 
dos limites legais de tolerância, a declaração do empre-
gador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário 
(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção 
Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço 
especial para aposentadoria.

4.4. Subjacente a esse entendimento encontra-se a convicção 
de que: 
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não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos 
efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de 
EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam na sua 
efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de 
um controle efetivo, tanto pelas empresas, quanto pelos 
trabalhadores.

4.5. Tal convicção, por sua vez, encontra amparo na doutrina 
especializada, conforme destacado no voto condutor do ARE nº 
664.335/SC. Lê-se, textualmente:

... apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual 
(protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um 
nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a 
potência do som em tais ambientes causa danos ao orga-
nismo que vão muito além daqueles relacionados à perda 
das funções auditivas. Nesse sentido é a preciosa lição de 
Irineu Antônio Pedrotti, in verbis:

Lesões auditivas induzidas pelo ruído fazem surgir o 
zumbido, sintoma que permanece durante o resto da 
vida do segurado e, que, inevitavelmente, determinará 
alterações na esfera neurovegetativa e distúrbios do 
sono. Daí a fadiga que dificulta a sua produtividade. 
Os equipamentos contra ruído não são suficientes para 
evitar e deter a progressão dessas lesões auditivas ori-
ginárias do ruído, porque somente protegem o ouvido 
dos sons que percorrem a via aérea. O ruído origina-se 
das vibrações transmitidas para o esqueleto craniano 
e através dessa via óssea atingem o ouvido interno, 
a cóclea e o órgão de Corti. (Irineu Antônio Pedrotti, 
Doenças Profissionais ou do Trabalho, LEUD, 2ª ed., 
São Paulo, 1998, p. 538).

Nesse contexto, a exposição ao ruído acima dos níveis de 
tolerância, mesmo que utilizado o EPI, além de produzir 
lesão auditiva, pode ocasionar disfunções cardiovasculares, 
digestivas e psicológicas. Segundo Elsa Fernanda Reimbre-
cht e Gabriele de Souza:

Embora a lesão auditiva seja a mais conhecida, este 
não é o único prejuízo da exposição do ser humano 
em demasia ao ruído, podendo ocasionar, também, 
problemas cardiovasculares digestivos e psicológicos.
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De acordo com a Organização Mundial de Saúde (...) 
a partir de 55 dB, pode haver a ocorrência de estresse 
leve, acompanhado de desconforto. O nível 70 dB é 
tido como o nível inicial do desgaste do organismo, 
aumenta o risco de infarto, derrame cerebral, infecções, 
hipertensão arterial e outras patologias.

Com relação ao estado psicológico, o ruído altera-o, 
ocasionando irritabilidade, distúrbio do sono, défict de 
atenção e concentração, cansaço crônico e ansiedade, 
entre outros efeitos danosos. [...]

O efeito psicológico pode ser considerado mais gra-
voso do que os demais efeitos, em virtude de sua 
ação ocorrer em pouco tempo da habitualidade da 
exposição, o que só ocorre ao longo dos anos com os 
demais. Além disso, como o estado psicológico de um 
indivíduo acaba alterando o bom funcionamento de seu 
organismo, principalmente o que se relaciona à circula-
ção sanguínea e ao coração, a exposição excessiva ao 
ruído ocasiona diversas modificações em seu estado 
normal de saúde, podendo modificar, principalmente 
mudanças na secreção de hormônios, o que influen-
cia em sua pressão arterial e metabolismo, aumento 
dos riscos de doenças cardiovasculares, como infarto 
agudo do miocárdio. (A correlação entre tempo e níveis 
de exposição do agente ruído para caracterização da 
atividade especial. Elsa Fernanda Reimbrecht e Ga-
briele de Souza Domingues. p. 910/911).

Não é só. O próprio Ministério da Saúde (Secretaria de 
Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Perda auditiva induzida por ruído (PAIR). Brasí-
lia: Editora do Ministério da Saúde, 2006, p. 21) aponta que 
o ruído, além dos evidentes efeitos negativos relacionados 
à audição, também contribui consideravelmente para o au-
mento do nível de estresse do trabalhador, afetando, por via 
reflexa, problemas emocionais que podem vir a ocasionar 
doenças psicológicas.

4.6. Se a eficácia do EPI contra ruído não descaracteriza o 
tempo de serviço especial para aposentadoria, também não é apta 
para afastar a incidência da respectiva contribuição de custeio.
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5. O RUÍDO NAS DEPENDÊNCIAS INDUSTRIAIS DA AUTORA

5.1. De acordo com a documentação apresentada, quase todos 
os setores produtivos da empresa autora registram níveis de ruído 
acima do tolerável.

5.2. Assevera a autora que, até 19/2/2000, recolheu a ques-
tionada contribuição adicional “para todos os seus funcionários, 
com exceção, apenas, daqueles lotados em seus setores mera-
mente administrativos” (destaque do original) – fl. 6.

5.3. Essa afirmação, registre-se desde logo, não se encontra 
provada nos autos.

5.4. Por outro lado, admite a autora que, a partir da referida 
data, em função de Acordo Coletivo de Trabalho em que ficara 
constatada a melhoria das condições de trabalho por ela oferecida, 
deixou de recolher o adicional relativo à maioria dos seus funcio-
nários, com exceção dos lotados no Departamento Médico, no 
Departamento Elétrico, no Laborátorio e no setor de Caldeira – fl. 6.

5.5. A autora não se dispôs a instruir os autos com a cópia do 
LTCAT correspondente às aludidas melhorias das condições de 
trabalho, nem a de qualquer outro vigente no período fiscalizado. 
Verdade é que o Relatório de Fiscalização faz referência a um 
LTCAT, datado de abril/2003, mas nem mesmo este encontra-se 
documentado.

5.6. Constam dos autos, porém:

a. um Relatório Técnico de Levantamento de Riscos Ambien-
tais, datado de novembro de 1997 – fls. 501-540;

b. um Laudo Pericial de Insalubridade e Periculosidade, firmado 
em novembro de 1999 – fls. 542-634; e

c. seis PPRAs, que, juntos, cobrem o período que vai do exercí-
cio 1999/2000 até o exercício 2003/2004 (Apenso 4, vols. 1-3).

5.7. A análise conjunta desses documentos revela que, mesmo 
depois de 19/2/2000, os níveis de ruído, na grande maioria dos 
setores produtivos da autora, permaneceram acima do permitido 
pela legislação. Ainda assim, tais setores não foram considera-
dos insalubres, apenas por conta do fornecimento de protetores 
auriculares.
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5.8. Essa conclusão não pode prevalecer, pois, conforme já 
destacado, inclusive com amparo em julgado do STF com reper-
cussão geral (ARE nº 664.335/SC), a amortização da percepção 
individual do ruído não é suficiente para eliminar todos os danos 
ao organismo do empregado.

5.9. Por incidir no mesmo equívoco dos documentos técnicos 
fornecidos pela autora, o laudo pericial não pode ser aceito.

6. PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO JÁ PAGA.

6.1. O Demonstrativo Analítico do Débito reúne informações 
extraídas das folhas de pagamento de pessoal e das correspon-
dentes Guias da Previdência Social (GPS) – fls. 51-62 e 107-158.

6.2. Os valores recolhidos por GPS foram subtraídos dos dé-
bitos apurados para as respectivas competências.

6.3. Não há notícia de que alguma GPS haja sido esquecida. 
Logo, não há falar em dupla cobrança sobre mesmo fato gerador.

7. PARTE DO CRÉDITO REFERENTE A EMPREGADOS QUE 
TIVERAM PEDIDOS DE APOSENTADORIA NEGADOS.

7.1. Na base de cálculo do crédito tributário, foram conside-
radas as remunerações de dois empregados que tiveram pedidos 
de aposentadoria especial negados: AMÍLCAR ALVES BRANCO 
e MANOEL MESSIAS DA SILVA.

7.2. Desde logo, é preciso ter presente que, por si só, o inde-
ferimento de pedido de aposentadoria especial não é suficiente 
para descaracterizar o fato gerador da respectiva contribuição de 
custeio.

7.3. Efetivamente, a negação do benefício não prova que o 
requerente trabalhava em ambiente salubre, mas, apenas, que ele 
não conseguiu evidenciar seu direito à aposentadoria especial.

7.4. Dos indeferimentos ressaltados pela autora, o máximo 
que se pode concluir é que nem AMÍLCAR ALVES BRANCO nem 
MANOEL MESSIAS DA SILVA conseguiu provar o desempenho 
profissional em condições nocivas à saúde. De modo nenhum se 
pode afirmar que tais condições não existiram, a não ser, obvia-
mente, para efeito daqueles indeferimentos.
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8. PARTE DO CRÉDITO REFERENTE A EMPREGADOS NÃO 
SUJEITOS A CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO.

8.1. Na apuração do crédito tributário, a ré tomou o cuidado 
de identificar o setor de lotação de cada trabalhador que veio a 
ter seus rendimentos incluídos na base de cálculo da contribuição 
devida – fls. 159-416.

8.2. Tal providência fazia-se necessária porque as condições 
ambientais de trabalho mostraram-se variáveis conforme o setor 
produtivo, sendo certo que só as remunerações dos trabalhadores 
lotados nos setores com riscos ambientais acima do permitido es-
tão sujeitas à contribuição para financiamento de aposentadorias 
especiais.

8.3. A autora, por sua vez, não apontou, objetivamente, ne-
nhum erro na relação setorial dos seus empregados, tal como 
discriminada pelos fiscais da ré. Essa relação, portanto, deve ser 
considerada correta.

8.4. Por outro lado, estranha-se constar da relação emprega-
dos lotados no setor administrativo da empresa, cujas condições 
ambientais eram satisfatórias, segundo as medições constantes 
nos PPRAs.

8.5. Na falta de elementos capazes de infirmar tais medições 
ou, mesmo, de qualquer justificativa para a presença dos empre-
gados do setor administrativo na relação, impõe-se reconhecer 
indevida a inclusão das remunerações desses empregados na 
base de cálculo da contribuição devida.

8.6. O erro não é do tipo que possa ser corrigido mediante sim-
ples destaque de alguma rubrica específica, sem comprometimento 
da liquidez do lançamento.  Há necessidade de refazer os cálculos.

9. DISPOSITIVO

9.1. Ante o exposto, dou provimento, em parte, à apelação e 
à remessa oficial, para decretar a nulidade da sentença e, na se-
quência, respaldado no art. 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC, acolho 
a pretensão inicial, para decretar a nulidade da Notificação Fiscal 
de Lançamento de Débito nº 35.628.076-4, ressalvado, porém, 
o direito da Fazenda Nacional de refazer o lançamento, desde 
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que sem incluir as remunerações dos empregados que, segundo 
a relação de fls. 159 a 416, encontravam-se lotados em setores 
administrativos da empresa autora.

9.2. Caberá à Fazenda Nacional arcar com as despesas 
processuais e com os honorários advocatícios do patrono da 
embargante, estes arbitrados em trinta mil reais, com ressalva do 
entendimento pessoal deste Relator, que identificava, no caso, 
sucumbência recíproca.

9.3. É como voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO N° 31.493-CE

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA 
 FREIRE
Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E INSTITUTO 
 BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUR-
 SOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Apelado:  LUCIVALDO PEDRO DA SILVA
Advs./Procs.:  DRS. ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES, 
 ANDRÉ ALVES COSTA NETO E ROBÉRIO FON-
 TENELE DE CARVALHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. 
CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 
AMBIENTAL PERMANENTE. CONTRADIÇÕES 
ENTRE LAUDO DO IBAMA E DOCUMENTO 
APRESENTADO PELA PARTE. NECESSIDADE DE 
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO 
DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I - Proibição de construção em distância inferior 
a 30 metros de “braço” de rio, área considerada 
como de preservação permanente. Cotejo entre 
as provas apresentadas. Contradições entre o 
laudo do IBAMA e o documento do particular. Dis-
cordância com relação à distância até o “braço” 
do rio e à natureza das águas. Necessidade de 
realização de perícia judicial, com vistas a afastar 
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as dúvidas que se apresentaram. Anulação da 
sentença.
II - Provimento dos recursos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima 
indicadas, decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento à apelação, 
nos termos do relatório e do voto do Relator constantes dos autos, 
que integram o presente julgado.

Recife, 2 de junho de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE 
- Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE 

LUNA FREIRE:

Cuida-se de apelação cível em face de sentença1 proferida 
pelo MM. Juiz Federal da 8ª Vara Federal do Ceará, julgando 

1 SENTENÇA
PROCESSO Nº 0004563-59.2010.4.05.8100 (Sentença Tipo A)
CLASSE l - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E OUTRO
RÉU: LUCIVALDO PEDRO DA SILVA
RELATÓRIO
Trata-se de pretensão deduzida em juízo pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FE-

DERAL e INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA em face de LUCIVALDO PEDRO DA SILVA, 
através de ação civil pública, colimando a obtenção de provimento jurisdicional 
que o condene a demolir a barraca de praia que afetou uma área de preservação 
ambiental permanente (APP), bem como a reparar o dano ambiental e paisagístico 
causado na área.

Alega o MPF, em síntese, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) lavrou o Auto de Infração n° 
479719-D em desfavor do promovido, por ele ter construído uma barraca de 
praia defronte ao remanso formado por um “braço” do Rio Choró e, apesar 
de não se situar em área de praia, desrespeitou a distância mínima de 30 
metros estabelecida pela Lei n° 4.777/65 e Resolução CONAMA n° 303/2002.
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improcedente o pedido, por entender que o pequeno comércio do 
apelado não está afrontando a legislação ambiental ao se situar 
próximo a um “braço” do Rio Choró.

Acompanharam a inicial os documentos de fls. 12/50.
À fl. 55, o IBAMA manifestou seu interesse em integrar o polo ativo da de-

manda, o que foi defendido à fl. 131.
O réu apresentou contestação às fls. 73/103 alegando, preliminarmente, a 

incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito. No mérito, de-
fendeu a nulidade do auto de infração lavrado pelo IBAMA, bem como afirmou que 
a barraca de praia foi construída há aproximadamente 35 anos, anteriormente à 
edição da Resolução do CONAMA. Apresentou os documentos de fls. 105/129.

Réplica do MPF às fls. 136/144 e do IBAMA às fls. 150/153.
As partes foram intimadas a se pronunciar acerca de produção de provas. O 

réu e o MPF requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 156/157 e 161/162). 
O IBAMA apresentou cópia integral do procedimento administrativo que culminou 
no auto de infração lavrado contra o réu. (Fls. 171/240)

Através da decisão de fl. 243 foi anunciado o julgamento antecipado da lide, 
tendo as partes sido devidamente intimadas acerca do seu teor. Sobre ele so-
mente o IBAMA apresentou petição manifestando sua ciência e informando que 
não tinha mais provas a produzir (fl. 244). As demais partes deixaram transcorrer 
in albis o prazo para recurso.

Era o que havia de importante para relatar. Assim vieram-me os autos conclusos 
para julgamento. Passo agora, na sequência, à fundamentação desta sentença.

FUNDAMENTAÇÃO
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL
Inicialmente cumpre indeferir a preliminar suscitada pela parte promovida. 

Nos termos do § 3º do art. 17 da Lei Complementar n° 140/2011 a divisão de 
atribuição de licenciamento e fiscalização ambiental de qualquer atividade efetiva 
ou potencialmente agressiva à natureza não impede o exercício da fiscalização 
comum pelos outros entes da federação, através de seus órgãos e entidades 
próprias para tanto, como é o caso da União através do IBAMA.

No caso não houve fiscalização pelo órgão Municipal do meio ambiente, nem 
pelo Estadual, competindo ao IBAMA exercê-la, como de fato o fez, de forma 
lícita no tocante à competência (atribuição).

MÉRITO
No mérito não assiste razão às partes promoventes. Lembro que a pre-

tensão de ambos os autores se fundamenta, no aspecto fático, tão somente 
no auto de infração de fl. 15 e nos documentos que o instruíram.

Conquanto esses documentos possuam a presunção de veracidade 
legal, em face do atributo da presunção de legitimidade dos atos adminis-
trativos, essa presunção, como se sabe, é meramente relativa, permitindo 
prova em contrário.

No caso concreto, constato que a parte ré ofereceu prova em contrário 
em grau suficiente a se contrapor aos documentos oriundos do IBAMA. 
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Na apelação2, o Ministério Público Federal sustenta a afronta 

Em primeiro lugar cabe observar que os documentos de fls. 19/48 não são 
claros e objetivos o suficiente para comprovar que o pequeno comércio do 
réu esteja afrontando a lei ambiental ao situar-se a menos de 30 metros de 
um “braço” do Rio Choró. Já o documento de fls. 111/129 apresentado pelo 
réu, subscrito por um engenheiro e um geólogo são suficientemente claros 
ao demonstrar o contrário, ou seja, que o comércio do réu está a bem mais 
de 30 metros do mencionado Rio. Aliás, o laudo dos dois profissionais vai 
mais longe ao dizer que, sequer existe o referido “braço” do Rio Choró.

Como se sabe, a teor do inciso II do art. 420 do CPC, o juiz pode julgar 
desnecessária a prova pericial em razão de outras provas já constantes 
nos autos. O laudo de fls. 111/129 me convenceu de que a localização do 
comércio do réu não fere a lei ambiental.

Aliado as informações contidas no laudo referenciado no parágrafo antece-
dente, há a informação, que repousa nos documentos de fls. 107/108, emanada 
do Município de Cascavel (onde se situa o alegado “braço” do Rio Choró e o 
comércio do réu) dando conta de que o promovido é regularmente catalogado 
pela prefeitura local como permissionário da área onde se situa o seu comércio. 
O município é o ente federativo, no caso, responsável pelo licenciamento e fis-
calização ambiental. Se ele admitiu a instalação do comércio do promovido no 
local, é razoável admitir que o fez baseado na avaliação de que ela (instalação) 
não viola a distância legal do Rio Choró.

Some-se as circunstâncias já elencadas o fato de que o comércio do réu, além 
de não agredir o meio ambiente, é a forma que ele encontrou de se sustentar 
licitamente, bem como de sustentar a sua família, não cabendo ao Estado obliterar 
seu meio de vida claramente lícito.

Pelas razões acima só me cabe julgar improcedente o objeto desta ação.
DISPOSITIVO
Diante do que foi exposto, julgo IMPROCEDENTE o objeto desta ação, de-

clarando o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 269, l, 
do CPC.

Não cabe, no caso, condenação ao pagamento de custas ou de honorários, 
nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por aplicação do 
art. 19 da Lei nº 4.717/65, consoante entendimento da Segunda Turma do STJ.

RICARDO CUNHA PORTO
Juiz Federal da 8ª Vara

2 APELAÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
PROCESSO N° 0004563-59.2010.4.05.8100
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
APELADO: LUCIVALDO PEDRO DA SILVA
APELAÇÃO N° 8.445/2014
RAZÕES DO RECURSO
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ao meio ambiente foi efetivamente comprovada quando da visita 

EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL COLENDA TURMA
I - SINOPSE
Trata-se de ação civil pública intentada pelo Ministério Público Federal em face 

de LUCIVALDO PEDRO DA SILVA, com escopo de obter o provimento jurisdicional 
no sentido de condenar o réu em obrigação de fazer consistente na demolição de 
barraca de praia construída indevidamente em Área de Preservação Permanente, 
bem como na reparação do dano ambiental causado na área pela sua ocupação 
irregular, conforme constatou a fiscalização do IBAMA.

A presente ação civil pública teve início com fundamento no Procedimento 
Administrativo n° 1.15.000.001108/2009-88, já juntado aos autos, que trata sobre 
a construção de uma barraca de praia na localidade de Barra Nova, distrito de 
Jacarecoara, no Município de Cascavel-CE.

Consta que, em junho de 2009, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Renováveis - IBAMA, em fiscalização realizada naquela localidade, 
constatou a irregular ocupação do Réu, que edificou uma barraca de praia em 
Área de Preservação Permanente.

A afronta a legislação ambiental foi efetivamente comprovada quando, 
da visita técnica realizada pelo IBAMA, constatou-se que, a despeito de a 
edificação não se situar em área de praia, ela não respeitava os 30 (trinta) 
metros de distância para o curso d’água exigidos pela legislação ambiental.

Recebida a ação, às fls. 51, foi determinada a citação do Réu e a intimação 
do IBAMA para, em 05 (cinco) dias, manifestar o seu interesse ou não em compor 
o polo ativo da presente ação, o que fez à fl. 55.

A contestação foi apresentada às fls. 73/103, argumentando, em síntese, 
preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal, e no mérito, a nulidade do 
auto de infração lavrado pela autoridade ambiental, que o local onde foi edificado 
o imóvel é Área de Urbanização Consolidada, segundo Resolução do CONAMA 
302/02, que a barraca de praia fora construída há mais de 35 anos, de modo que 
a lei não poderia retroagir para prejudicar o direito de propriedade, sob pena de 
afronta ao princípio da segurança jurídica, e, por fim, alegou que a distância do 
imóvel para o “braço” do Rio Choró é superior a 30 (trinta) metros, ao contrário 
do que indica o IBAMA.

O Ministério Público Federal rechaçou todos esses argumentos na réplica de 
fls. 136/144, opinião ratificada pela réplica do IBAMA às fls. 150/153.

Em seguida, foi oportunizado às partes a produção de mais provas, caso 
achassem necessário, momento em que foi requerido por todos o julgamento 
antecipado da lide sem mais nada a acrescer, nos termos do art. 330, I, do Có-
digo de Processo Civil, exceto pelo IBAMA, que juntou aos autos a íntegra do 
processo administrativo n° 02007.000985/2009-85 com toda a documentação 
pertinente e que serviu de fundamento para a lavratura do Auto de Infração n° 
479719/D (fls. 171/240).

Por fim, ao acolher o pedido para o julgamento antecipado de lide, o MM. 
Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará julgou a ação 
totalmente improcedente, acatando a argumentação do réu de que o imóvel
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técnica realizada pelo IBAMA. Ademais, argumenta que os docu-

mantinha distância superior a 30 (trinta) metros para o “braço” do Rio Choró, 
afastando assim a presunção de veracidade do ato administrativo que fundamen-
tou a presente ação civil pública, decisão, data máxima vênia, completamente 
equivocada, conforme será adiante demonstrado.

II - DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO 
RECURSO

Cabe, inicialmente, demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissi-
bilidade.

São considerados requisitos intrínsecos: o cabimento e a adequação, legiti-
midade recursal, interesse recursal (sucumbência) e inexistência de fato extintivo 
ou impeditivo. São considerados requisitos extrínsecos: preparo, regularidade 
formal, tempestividade.

Como ocorreu a extinção do processo com julgamento do mérito, por meio 
de uma sentença com base no inciso I do art. 269 do CPC, o recurso adequado 
é o da apelação, de acordo com o art. 513 do CPC:

“Art. 513. Da sentença caberá apelação.”
O interesse recursal é evidente, tendo em vista que a sentença foi de impro-

cedência, caracterizando a sucumbência deste parquet, que foi o sujeito ativo 
da presente ação civil pública.

Por ser o sujeito ativo da presente ação, a legitimidade recursal ocorre em 
consonância com o art. 499 do CPC:

“Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro 
prejudicado e pelo Ministério Público.

§ 2º O Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no processo 
em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei.”

Com relação ao último requisito intrínseco, temos que não existe nenhum fato 
extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

No tocante ao preenchimento dos requisitos extrínsecos, primeiramente, te-
mos que o Ministério Público é dispensado da exigência do preparo, nos termos 
do § 1° do art. 511:

“§ 1º São dispensados de preparo os recursos interpostos pelo Ministério 
Público, pela União, pelos Estados e Municípios e respectivas autarquias, e pelos 
que gozam de isenção legal.”

A regularidade formal é, pela análise dessa peça, também preenchida.
Por último, o presente recurso é tempestivo, tendo em vista que os autos foram 

recebidos da Justiça Federal em 15/04/14 e o prazo para o Ministério Público 
apelar é de 30 dias, já que, de acordo com o art. 188 do CPC:

“Art. 188. Computar-se-á em quádruplo o prazo para contestar e em dobro 
para recorrer quando a parte for a Fazenda Pública ou o Ministério Público.” 

Destaca-se que o prazo recursal teve por termo inicial o dia 22/04/14, vez 
que do dia 16/04/14 ao dia 18/04/14 a Justiça Federal não funcionou em razão 
do feriado da Semana Santa e que o dia 21/04/14 foi o feriado de Tiradentes.

 III - DO MÉRITO RECURSAL
O cerne da questão em discussão na presente ação cinge-se na constatação 

ou não da afronta à lei ambiental por parte do réu, que edificou uma barraca de
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mentos apresentados pelos apelantes e os atos praticados pelo 

praia na localidade de Barra Nova, Área de Preservação Permanente, tendo em 
vista que localizada a menos de 30 metros do “braço” do Rio Choró.

O novo Código Florestal, Lei n° 12.651/12, estabelece no seu artigo 3°, inciso 
II, o conceito de Área de Preservação Permanente como a área protegida, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo 
gênico da fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas. Em seguida, no seu artigo 4°, delimita as regiões, para efeitos legais, 
consideradas como APP, in verbis:

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 
excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 
de:(Incluído pela Lei n° 12.727, de 2012).

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) 
a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’ água que tenham largura su-
perior a 600 (seiscentos) metros;

O presente caso trata exatamente deste tipo de Área de Preservação Per-
manente, das faixas marginais a menos de 30 (trinta) metros do “braço” do Rio 
Choró, e a certeza da afronta à lei deflui do próprio Auto de Infração lavrado pelo 
IBAMA no dia 15/04/2009.

Conforme a documentação já juntada aos autos tanto na inicial quanto pelo 
IBAMA nas fls. 172/240, a aplicação da penalidade administrativa decorreu de 
longo processo administrativo – teve início com a visitação técnica realizada entre 
1° e 5 de setembro de 2008 e a decisão administrativa foi proferida apenas em 
março de 2012 –, conduzido sob a estrita legalidade, em respeito ao contraditório 
e a ampla defesa do infrator.

Assim, estabelece o Laudo Técnico n° 146/2008, assinado por dois analistas 
ambientais do quadro do IBAMA e que fundamentou a autuação do infrator, em 
conclusão à vistoria realizada em 2008, que, apesar de a edificação não se situar 
em área de praia, ela está localizada em área de preservação permanente em 
função de ela não respeitar a distância mínima de 30 metros para o curso d’água 
do Rio Choró, estabelecida pela legislação ambiental vigente. 

Como é notório, o auto de infração, como uma espécie de ato administrativo, 
é revestido pela presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Tais pre-
sunções decorrem do próprio princípio da legalidade, que obriga a Administração 
a submeter todos os seus atos a um rigoroso controle interno, sempre com
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IBAMA possuem a presunção de legitimidade, podendo ser ilididos 
apenas por prova inequívoca de irregularidade que os maculem.

finalidade de garantir obediência à lei, além disso, elas são necessárias para con-
ferir autoexecutoriedade do ato, assegurando a celeridade do seu cumprimento.

Outrossim, as presunções de legitimidade, veracidade e legalidade apoiam-se 
na existência de procedimento administrativo prévio, realizado em respeito às ga-
rantias constitucionais, como foi o processo administrativo n° 02007.000985/2009-
85 que culminou no Auto de Infração n° 479719/D, o que significa dizer que cabe 
àquele que deseja afastar tal presunção apresentar de forma cabal que o ato 
padece de alguma mácula, o que não foi o caso.

Senão, vejamos o entendimento do STJ sobre este assunto:
Ora, o laudo apresentado pelo Réu é de tamanha imprecisão que, ao men-

cionar que a distância da barraca para o que ele chama de bolsão de água, em 
um tentativa sofista de desclassificar o “braço” do Rio Choró que passa próximo 
ao imóvel, indica um número de 80 metros sem apresentar a forma pela qual 
foi aferido tal dado (se partiu do prédio construído ou das mesas utilizadas para 
acomodar os clientes, qual foi o instrumento utilizado etc.), apenas fazendo 
referência a uma fotografia que nada ajuda para a conferência de tal distância.

Além disso, o laudo usa termos imprecisos e argumentos vagos para carac-
terizar a irresponsabilidade do réu sobre os danos ambientais causados, como 
no seguinte trecho retirado da fl. 120:

“Que elementos bióticos e abióticos existiam na data da construção no local do 
imóvel demandado e se hoje foram afetados? Existindo, qual o potencial poluidor? 
A construção causou alterações das características do meio ambiente? Houve 
extração de depósitos dunares? Desmatamentos? Assoreamento de ecossiste-
mas? A saúde, a segurança e o bem-estar da população foram prejudicados? 
Criaram-se condições desfavoráveis às atividades sociais e econômicas? A biota 
foi desfavoravelmente afetada? As condições estéticas ou sanitárias do meio 
ambiente foram lesionadas? Quais os impactos diretos e indiretos acarretados 
ao meio cultural, paisagístico e turístico do local? Seria possível estabelecer o 
número e a identificação de espécies da flora e da fauna (micro, médio e macro 
flora ou fauna) existentes por m² ou hectare no ecossistema direta e indiretamente 
impactado?

Não há evidências visuais e documentais hábeis para responder positivamente 
a maioria da quesitação hipotéticamente acima formulada”.

Portanto, fica demonstrado o equívoco do Juízo a quo, que afastou a presunção 
do auto de infração lavrado pelo IBAMA sem que o réu tenha se desincumbido do 
seu ônus de provar de forma inequívoca a mácula do referido ato administrativo, 
devendo a sentença ser reformada in totum.

Ademais, a avaliação técnica realizada pelo IBAMA ainda aponta para o fato 
de que, segundo o zoneamento costeiro do Estado do Ceará, o núcleo urbano  
da Praia de Barra Nova encontra-se em área de campos de dunas, o que já 
seria suficiente para caracterizar a região como APP, ainda que os 30 metros 
de distância para o curso d’água fossem respeitados, o que não é o caso. 
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O IBAMA apresentou apelação3 sustentando que a construção 
do apelado não respeitou a distância mínima de 30 metros para o 

Não é de mais lembrar que a conservação deste tipo de APP é de extrema 
importância para a concretização do exposto no art. 225, caput, da Constituição 
Federal, uma vez que visa atender ao direito fundamental de todo brasileiro a 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo rígidos limites 
de exploração desta área, de modo que fica de plano proibida qualquer tipo de 
exploração econômica direta.

E essa restrição tem justificativa. A região ribeirinha abriga a vegetação conhe-
cida como mata ciliar, que recebe esse nome porque exerce função semelhante 
aos cílios em relação ao olho humano. Ela funciona como uma espécie de filtro 
natural, reduzindo o impacto das chuvas e impedindo o acúmulo de impurezas 
no rio, o que pode prejudicar o desenvolvimento a vida aquática. Além disso, ela 
serve para fixar o solo das margens dos rios. Degradar essa região significa, ca-
balmente, provocar erosão fluvial, sem falar que a vegetação ainda serve como 
abrigo e alimento para toda a fauna local.

IV - DOS PEDIDOS
Face ao exposto, requer o Ministério Público Federal seja conhecido e provido 

o presente apelo, para que seja reformada a sentença recorrida, de modo que o 
Réu seja condenado em obrigação de fazer consubstanciada na demolição do 
imóvel edificado em Área de Preservação Permanente, bem como a reparação 
total do dano ambiental causado.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.
Fortaleza, 13 de maio de 2014.
ALESSANDER WILCKSON CABRAL SALES
Procurador da República

3 APELAÇÃO - IBAMA
Apelante: IBAMA
Apelado: Lucivaldo Pedro da Silva
RAZÕES RECURSAIS
EGRÉGIO TRIBUNAL COLENDA TURMA JULGADORA
M. Julgadores, não pode este Instituto conformar-se com a r. sentença de 

fls. 247/250.
No caso, o douto Magistrado sentenciou julgando procedente o pedido da 

parte autora, ao fundamento de que não há comprovação que a edificação da 
construção encontra-se inserida em área de preservação permanente, verbis:

(...)
MÉRITO
No mérito não assiste razão às partes promoventes. Lembro que a pretensão 

de ambos os autores se fundamenta, no aspecto fático, tão somente no auto de 
infração de fl. 15 e nos documentos que o instruíram.

Conquanto esses documentos possuam a presunção de veracidade legal, 
em face do atributo da presunção de legitimidade dos atos administrativos, essa 
presunção, como se sabe, é meramente relativa, permitindo prova em contrário.
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“braço” do Rio Choró. Demais disso, argumenta que não se pode 

No caso concreto, constato que a parte ré ofereceu prova em contrário em 
grau suficiente a se contrapor aos documentos oriundos do IBAMA. Em primeiro 
lugar cabe observar que os documentos de fls. 19/48 não são claros e objetivos 
o suficiente para comprovar que o pequeno comércio do réu esteja afrontando a 
lei ambiental ao situar-se a menos de 30 metros de um “braço” do Rio Choró. Já 
o documento de fls. 111/129 apresentado pelo réu, subscrito por um engenheiro 
e um geólogo são suficientemente claros ao demonstrar o contrário, ou seja, que 
o comércio do réu está a bem mais de 30 metros do mencionado Rio. Aliás, o 
laudo dos dois profissionais vai mais longe ao dizer que sequer existe o referido 
“braço” do Rio Choró.

Como se sabe, a teor do inciso II do art. 420 do CPC, o juiz pode julgar des-
necessária a prova pericial em razão de outras provas já constantes nos autos. 
O laudo de fls. 111/129 me convenceu de que a localização do comércio do réu 
não fere a lei ambiental.

Aliado as informações contidas no laudo referenciado no parágrafo antece-
dente, há a informação, que repousa nos documentos de fls. 107/108, emanada 
do Município de Cascavel (onde se situa o alegado “braço” do Rio Choró e o 
comércio do réu) dando conta de que o promovido é regularmente catalogado 
pela prefeitura local como permissionário da área onde se situa o seu comércio. 
O Município é o ente federativo, no caso, responsável pelo licenciamento e fis-
calização ambiental. Se ele admitiu a instalação do comércio do promovido no 
local, é razoável admitir que o fez baseado na avaliação de que ela (instalação) 
não viola a distância legal do Rio Choró.

Some-se as circunstâncias já elencadas o fato de que o comércio do réu, além 
de não agredir o meio ambiente, é a forma que ele encontrou de se sustentar 
licitamente, bem como de sustentar a sua família, não cabendo ao Estado obliterar 
seu meio de vida claramente lícito.

Pelas razões acima só me cabe julgar improcedente o objeto desta ação.
Não merece prosperar os argumentos da r. decisão guerreada.
Saliente-se bem que, ao contrário do afirmado na r. sentença impug-

nada, o auto de infração n° 479719-D (fl. 15), lavrado por este Instituto, e o 
Relatório Técnico n° 146/2008 - NLA/SUPES/IBAMA-CE (fls. 19/48), também 
da lavra de técnicos desta Autarquia Ambiental, são uníssonos em apontar 
que a construção do apelado não respeitou a distância mínima de 30 metros 
para o “braço” do Rio Choró (art. 2°, a, item l, da Lei n° 4.771/65). Referido 
Relatório Técnico n° 146/2008 consigna em seu bojo que “as edificações 
vistoriadas defronte o remanso formado pelo “braço” do Rio Choró, apesar 
de não se situarem em área de praia, estão situadas em APP em função de 
não respeitarem a distância mínima de 30 metros estabelecida na legislação 
vigente, ou seja, a Lei n° 4.771/1965 e a Resolução CONAMA nº 303/2002”. 
Assim, não há como se dá prevalência a uma prova produzida unilateral-
mente pelo ora apelado em detrimento de Pareceres Técnicos desta autar-
quia, que como qualquer ato administrativo em geral, goza de presunção 
de veracidade e legitimidade.
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dar prevalência a uma prova produzida unilateralmente pelo ape-

O relatório técnico contratado pelo réu, ora apelado, portanto, pouco 
pode valer diante das provas com presunção de legitimidade/veracidade 
produzidas pelos autores, que poderiam somente serem infirmadas pela 
prova pericial, porquanto tais meios de provas são produzidos de forma 
imparcial, enquanto o indigitado relatório técnico referido na sentença e 
produzido pelo ora apelado foi contratado pelo mesmo, sendo parcial e, 
ainda, sem contraditório no seu processo de sua produção.

No caso, saliente-se ainda que a autuação e infração administrativa 
perpetrada pelo apelado teve como escopo intervenção em área de pre-
servação permanente sem autorização do órgão ambiental competente 
(construção de uma barraca de praia em um “braço” do Rio Choró), sendo 
esta conduta infração e crime ambiental de natureza permanente, pelo fato 
do cometimento da infração se prolongar no tempo.

No caso, a construção da barraca de praia em área de preservação perma-
nente, com constantes intervenções, ampliações e reformas no local, praticadas 
ao longo do tempo pelo proprietário no sentido de impedir a regeneração natural 
da área, bem como se omitindo na sua obrigação de recompor o dano, constituem 
infração ambiental permanente, que se protrai no tempo. A intervenção na área de 
preservação permanente objeto de análise nestes autos foi contínua, permanente, 
não se encerrando com uma simples conduta pontual, recaindo sobre o proprietá-
rio infrator o dever de recuperar o dano ambiental que, como já dito, tem caráter 
permanente enquanto o proprietário ocupa a área de preservação permanente.

Além disso, o apelado, na medida em que não recuperou o dano, impediu a 
regeneração da área, influindo para que o dano ambiental se agravasse com o 
tempo. Com isto, não resta dúvida de que a degradação realizada pelo embargante 
tem o caráter de continuidade, cabendo ao infrator a obrigação de recuperação 
do dano e realização das medidas mitigadoras.

Neste sentido:
Processo
AMS 00040036520074036100
AMS - APELAÇÃO CÍVEL - 307.926
Relator(a)
DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JÚNIOR
Sigla do órgão
TRF3
Órgão julgador
TERCEIRA TURMA
Fonte
e-DJF3 Judicial l DATA: 28/06/2013 ..FONTE REPUBLICAÇÃO:
Decisão
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide 

a egrégia Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unani-
midade, dar provimento à remessa oficial e à apelação, nos termos do relatório 
e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
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lado em detrimento de pareceres técnicos da autarquia ambiental, 

Ementa
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP. INFRA-
ÇÃO. AUTUAÇÃO. EMBARGO. MULTA. LEGITIMIDADE. DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, l - No caso em exame, o cerne da 
controvérsia cinge-se em aferir a legitimidade do ato administrativo impugnado 
pelo impetrante, ora apelado. 2 - Preliminarmente, cumpre salientar que não se 
opera a prescrição da punibilidade aplicada ao impetrante/apelado, porquanto  
a  suposta  infração  apontada  no  presente  feito  é  de  natureza permanente, 
protraindo-se no tempo enquanto perdurar a ilicitude verificada, não se aplicando, 
portanto, ao caso, o disposto na primeira parte do caput do art. 1° da Lei n. 9.873, 
de 23 de novembro de 1999. 3 - Compulsando os autos, verifica-se que o agente 
fiscal do IBAMA lavrou o Auto de Infração de n° 263492/D, bem como o termo 
de Embargo/Interdição de Obra n° 180812/C, aplicando-se ao impetrante multa 
no valor de R$ 5.000,00. Observa-se, à vista dos documentos acostados, que a 
justificativa da autuação deu-se em razão de “intervenção não autorizada na APP 
do reservatório da UHE de Água Vermelha, impedindo a regeneração natural da 
vegetação”, por parte do impetrante, nos termos da Lei n. 9.605/98 (artigos 38 
e 48), Lei n. 4.771/65 (art. 2°, A, b), e Decreto n. 3.179/99 (art. 2°, II, VII, e 25) 
(fls. 76/80). 4 - Outrossim, dispunha a Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965 
- Código Florestal (ora revogado pela Lei n. 12.651/2012), em seu art. 2°, sobre 
a área de preservação permanente, estabelecendo que: “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: 
(Redação dada pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989). 1 - de 30 (trinta) metros para os 
cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; (Redação dada pela Lei 
n° 7.803 de 18.7.1989); 2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d’água que 
tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei n° 
7.803 de 18.7.1989); 3 - de 100 (cem) metros para os cursos d’água que tenham 
de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei 
n° 7.803 de 18.7.1989); 4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d’água que 
tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; (Redação dada 
pela Lei n° 7.803 de 18.7.1989); 5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos 
d’água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros (Incluído pela Lei n° 
7.803 de 18.7.1989). b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais 
ou artificiais; (...) 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” (grifos meus). 5 - 
Ressalte-se, ainda, o disposto no art. 225, § 1°, e incisos I e III, da Constituição 
Federal de 1988: “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-



61

pela presunção de veracidade e legitimidade. O relatório técnico 

pondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações. § 1°. Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público: l - preservar e restaurar os processos ecológicos 
essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; III - definir, 
em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 
a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integrida-
de dos atributos que justifiquem sua proteção. 6 - Vale salientar que o legislador 
constituinte conferiu todo um Capítulo da Constituição Federal (Cap. VI) para, 
expressamente, prescrever normas que visam à proteção do Meio Ambiente – não 
só para as presentes, mas também para as futuras gerações –, alçando o meio 
ambiente amparo constitucional, haja vista sua relevante importância, devendo 
as normas infraconstitucionais fiel observância para fins de assegurar a proteção 
e preservação do meio. 7 - No caso em comento, verifica-se que o impetrante 
adquiriu propriedade rural no Município de Mira Estrela, em 28 de dezembro de 
1988, conforme escritura do 1° Cartório de Notas, de Fernandópolis, sendo des-
crito o imóvel como “Estância Lago Azul, com área total de 2,3 has. de terras (fls. 
23/27). Por sua vez, observa-se a existência de edificação em tal propriedade, 
passando a incidir sobre a mesma o IPTU, conforme cópia do imposto (parcela 
única) com vencimento em 29/02/96, sendo considerada, portanto, área de zona 
urbana e não mais rural (fls. 28/35). Pelo que se depreende dos documentos jun-
tados aos autos, pelo impetrante, tal propriedade, objeto de autuação no caso em 
análise, foi edificada (157,00 m²) numa área total (terreno) de 1.097,15 m², não se 
podendo aferir, contudo, a “distância ou metragem” que, de fato, foi preservada, 
e não edificada, em relação ao Reservatório UHE de Água Vermelha, a chamada 
área de preservação permanente (APP), constando apenas informação do impe-
trante de que tal edificação respeitara a área “non aedificandi” de 15 metros para 
fins de preservação permanente (fl. 08 da inicial). 8 - Ademais, melhor sorte não 
assiste ao impetrante no que tange à invocada Lei Complementar n° 24, de 3 de 
outubro de 1997, do Município de Mira Estrela/SP, que em seu art. 57 dispôs que 
não são atingidas pelas restrições desse diploma legal, quando do advento dessa 
lei, as edificações dos condomínios existentes que não estejam conformes com 
os usos instituídos por ela. Isto porque tal prescrição não exime o proprietário 
de observar e obedecer o disposto na Lei n. 4.771, de 15 de setembro de 1965 
(Código Florestal) que, como mencionado, já regulava a questão atinente à área 
de preservação permanente (APP) anteriormente ao advento da Lei n. 9.605/98, 
Decreto n. 3.179/99 e demais ordenamentos infralegais existentes, v.g., a Reso-
lução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n. 302/2002 que, em 
seu art. 3°, inciso I, dispôs sobre a metragem a ser respeitada no entorno dos 
reservatórios artificiais como sendo de 30 metros (fl. 102). Também não há que se 
cogitar em direito líquido e certo, conforme alegado pelo impetrante, o qual deveria 
observar o citado ordenamento jurídico, em vigor quando da aquisição de sua 
propriedade (1988), sem prejuízo da legislação superveniente, dando cumprimento 
às normas atinentes à preservação do meio ambiente, notadamente, in casu, à
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foi contratado pelo apelado e não possui a força de pareceres 

APP, promovendo a recuperação ambiental nos termos da legislação aplicável, 
inclusive conforme se comprometera quando da assinatura do Contrato n° 4218, 
de Concessão de uso a título oneroso (Cláusula Quarta - Das Obrigações), firma-
do pelo impetrante/apelado com a Companhia de Geração de Energia Elétrica 
Tietê, em 28 de abril de 2000, conforme se verifica pelo documento juntado às 
fls. 124/136, 9 - Constata-se, assim, que o impetrante não logrou êxito em com-
provar o alegado direito líquido e certo, apto a amparar a pretensão objetivada no 
presente mandamus, porquanto não obstante a aprovação da propriedade pela 
Municipalidade, as leis municipais devem encontrar-se em conformidade com 
o ordenamento legal federal e estadual, haja vista a competência concorrente 
para fins de tutela do meio ambiente, devendo, sobretudo, encontrarem-se tais 
normas em consonância com os ditames estabelecidos na Constituição da Repú-
blica. Desse modo, deve ser denegada a segurança, reformando-se a sentença 
impugnada, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder pela 
autoridade impetrada, a qual agiu no estrito cumprimento de seu poder-dever 
legal de fiscalização (sob pena de responsabilidade), ante a constatação de irre-
gularidade na propriedade do impetrante/apelado, impondo-se-lhe a consequente 
autuação. 10 - Remessa oficial e apelação providas.

Indexação
VIDE EMENTA.
Data da Decisão
20/06/2013
Data da Publicação
28/06/2013
As benfeitorias realizadas ao longo do tempo pelo apelado só demonstram 

estar o mesmo perpetuando a lesão ao meio ambiente; o agravamento da de-
gradação, vez que o mesmo vem impedindo, dificultando a regeneração natural 
na área considerada de preservação permanente, e, conforme constatado por 
meio do laudo e manifestação técnica, a barraca de praia construída, ao contrário 
do que afirma a r. sentença impugnada, “resulta num impacto negativo ao meio 
ambiente natural, incluindo severa transformação ecológica e paisagística com 
a descaracterização da beleza cênica local.

Forçoso é admitir que exsurge de modo cristalino e comprovado o compro-
metimento do meio ambiente, mormente quando essa proteção é amparada 
constitucionalmente, pois o artigo 225 da CF/88, diz:

“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”.

Ademais, temos ainda de considerar a responsabilidade objetiva pelo dano 
ambiental causado. Com o advento da Lei no. 6.938/81, a responsabilidade civil 
para reparação do dano ambiental passou ser objetivo também, artigo 14, § 1°, 
não sendo mais necessário comprovar a culpa do poluidor do meio ambiente.
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oficiais, tampouco da prova pericial. Reforça, ainda, a importância 

Dessarte, as alegativas apresentadas pelo apelado não servem como exclu-
dente de responsabilidade, em razão da Presunção de Legitimidade e Veracidade, 
atributo do ato administrativo praticado. Tal presunção tem como fundamento a 
necessidade de assegurar celeridade no cumprimento dos atos administrativos, 
já que eles têm por fim atender interesse público, sempre predominante sobre 
o particular.

A Presunção de Legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, 
em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os 
atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A Presunção de Veracidade diz respeito aos atos, em decorrência deste atri-
buto, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração.

Considera-se infração administrativa ambiental a construção em solo não 
edificável. O objeto material é o solo não edificável assim considerado pelo seu 
valor paisagístico, ecológico, bem como o seu entorno, constituído pelo espaço 
físico necessário à harmonização entre o local protegido e a área que o circunda. 
Na omissão do artigo quanto à origem do reconhecimento do valor a justificar a 
consideração de área non aedificandi, por analogia com os artigos precedentes 
chega-se à conclusão que a determinação seja originária de lei, ato administrativo 
ou decisão judicial.

O Objeto Jurídico é a ampla proteção ao meio ambiente cultural.
Nesse sentido, o auto de infração lavrado pela fiscalização do IBAMA reveste-

-se de presunção de legitimidade, em especial quando discriminem minuciosa-
mente os fatos imputados ao infrator, mencionando inclusive os dispositivos legais 
supostamente violados, contando inclusive com a existência de laudo técnico 
acerca das irregularidades apontadas. Reforçando este entendimento, colaciono 
a seguinte jurisprudência:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. 
DESMATAMENTO. LICENÇA DE CONSTRUÇÃO. FISCALIZAÇÃO. COMPE-
TÊNCIA DO IBAMA. AUTOS DE INFRAÇÃO E DE EMBARGO. PRINCÍPIO DA 
PRECAUÇÃO.

1. Nos termos do art. 225 da CF/88, o meio ambiente ecologicamente equili-
brado é bem comum de uso do povo, cabendo ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo.

2. Os autos de infração e de embargo lavrados pela fiscalização do IBAMA 
revestem-se de presunção de legitimidade, em especial quando discriminarem 
minuciosamente os fatos imputados ao infrator, mencionando inclusive os dis-
positivos legais supostamente violados, sendo dispensável, em um primeiro 
momento, a existência de laudo técnico acerca das irregularidades apontadas e 
sem força para desconstituí-lo previamente à ocorrência de equívoco na locali-
zação geográfica do imóvel.

3. Irrelevante a existência de ato administrativo, proferido por autoridade esta-
dual ou municipal, autorizando a construção quando o próprio ato de autorização 
veda a supressão de vegetação.
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da retirada da barraca para que ocorra a regeneração ambiental 

4. Tratando-se de discussão acerca da preservação do meio ambiente, não há 
como se negar prevalência ao interesse público, devendo ser aplicado o princípio 
da precaução ao caso, que ora é examinado com precários elementos de fato.

5. Agravo regimental improvido.
(TRF 4ª Região, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 

n° 125976, 3ª Turma, Rel. JUÍZA MARGA INGE BARTH TESSLER, unânime, 
DJU DATA: 26/03/2003, PÁGINA: 682 DJU DATA: 26/03/2003).

ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMA-
NENTE. LICENCIAMENTO ESTADUAL. ATUAÇÃO SUPLETIVA DO IBAMA.

1. Se o órgão ambiental estadual licenciou a obra de forma indevida, nada 
impede que o IBAMA intervenha de forma supletiva, para garantir a preservação 
do meio ambiente (Precedente).

2. O interesse privado não pode, de maneira alguma, se sobrepor aos inte-
resses difusos, dentre os quais enquadra-se o meio ambiente.

3. A licença ambiental tem natureza autorizatória, devido seu caráter precário.
4. Apelação improvida.
(TRF 4ª Região, APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA n° 52036, 

4ª Turma, Rel. JUIZ ALCIDES VETTORAZZI, unânime, DJU DATA: 22/11/2000, 
PÁGINA: 391, DJU DATA: 22/11/2000).

ADMINISTRATIVO. EMBARGO DE ATERRO SANITÁRIO PELO IBAMA. LI-
CENÇA CONCEDIDA PELO ÓRGÃO ESTADUAL. MANDADO DE SEGURANÇA 
QUE DECLAROU A LEGITIMIDADE DO ATO DO IBAMA.

A licença concedida por órgão estadual com atribuição de zelar pelo meio 
ambiente – FATMA – não afasta a atuação do IBAMA. Desse modo, pode o IBA-
MA embargar atividade – ainda que autorizada – por considerá-la prejudicial ao 
meio ambiente, sendo legítima a aplicação de multa se descumprida a ordem de 
paralisação. Hipótese em que a administrada recorreu ao Judiciário para afastar 
o embargo, não obtendo êxito no seu intento.

(TRF 4ª Região, APELAÇÃO CÍVEL - 187.398, 3ª Turma, Rel. JUIZ PAULO 
AFONSO BRUM VAZ, unânime, DJU DATA: 25/10/2000, PÁGINA: 382, DJU 
DATA: 25/10/2000).

ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMA-
NENTE. ATERRO SANITÁRIO. LICENÇA ESTADUAL. ATUAÇÃO SUPLETIVA 
DO IBAMA. A LICENÇA DEFERIDA PELO ÓRGÃO ESTADUAL DE CONTROLE 
AMBIENTAL, NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DE QUE O IBAMA, NO EXERCÍ-
CIO DA COMPETÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 23, INCISO 06, DA CONSTI-
TUIÇÃO, VENHA A IMPEDIR A REALIZAÇÃO DA OBRA, AINDA MAIS PORQUE 
A MESMA AFETA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, NOS TERMOS 
DA LEI-4.771, DE 1965.

(TRF 4ª Região, APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA, Processo: 
9104040600, 3ª Turma, Rel. JUIZ SILVIO DOBROWOLSKI, unânime, DJ DATA: 
15/04/1992, PÁGINA: 9.532).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LE-
GALIDADE DO EMBARGO DA OBRA EM TERRENO DE MARINHA PELO IBAMA.
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e minimização dos danos já causados pela permanente conduta 
agressora do apelado.

- A licença do órgão estadual não afasta a atuação do IBAMA que cumpre 
o seu dever de fiscalizar a edificação irregular em zona litorânea municipal, 
devendo, ainda, a autorização da construção ser baseada em exame prévio 
do impacto ambiental de arruamento cuja implantação se pretenda realizar em 
terreno de marinha.

- Agravo de instrumento improvido.
(TRF 5ª Região, Agravo de Instrumento n° 46871, 4ª Turma, Rel. Desembar-

gador Federal Marcelo Navarro, unânime, DJ - Data: 30/07/2004 - Página: 924 
-nº: 146).

Ademais, é princípio basilar em matéria ambiental, concernindo à prioridade 
que deve ser dada as medidas que evitem o nascimento de atentados ao ambiente, 
de molde a reduzir ou eliminar as causas de ações suscetíveis de alterar a sua 
qualidade. Alguns autores analisam a prevenção e a precaução como se fossem 
um mesmo princípio. Em que pese a inegável relação entre eles, identifica-se a 
seguinte distinção: a prevenção trata de riscos ou impactos já conhecidos pela 
ciência, ao passo que a precaução vai além, alcançando também as atividades 
sobre cujos efeitos ainda não haja uma certeza científica.

Neste sentido, o e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já se pronunciou 
sobre o assunto:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS CAUSADOS POR 
INVASORES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDA-
DE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉPCIA DA INICIAL. l - O juiz não está 
obrigado a reconhecer desde logo a inépcia da inicial se o tema objeto do litígio 
é dependente de melhor esclarecimento através da produção de provas. 2 - Em 
direito ambiental vige o princípio da prevenção, que deve atuar como balisador 
de qualquer política moderna do meio ambiente. As medidas que evitam o nas-
cimento de atentados ao meio ambiente devem ser priorizadas. A omissão no 
controle e fiscalização de área de preservação ambiental, permitindo ocupações e 
invasões irregulares, fatos que acarretam danos ambientais, demonstra atividade 
negligente e ingressa no nexo de causa e efeito das degradações ambientais 
havidas, e por elas responde a administração pública.

(Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Apelação Cível n. 598080894, 2ª 
Câmara Cível, Rel. Des. Arno Werlang, j. em 30.12.1998).

De tudo o exposto, por provado e comprovado, a r. Sentença não merece 
prosperar, pelo que deve ser reformada integralmente para ao fim serem julgados 
procedentes os pedidos na Inicial, com a condenação nos ônus da sucumbência, 
por ser esta medida de Justiça.

Termos em que,
Pede deferimento.
Fortaleza, 27 de junho de 2014.
André Alves Costa Neto
PROCURADOR FEDERAL
Mat. 1358868
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No parecer4, a douta Procuradoria Regional da República 
opinou pela anulação da sentença, por ter sido levantada, pelo 
magistrado, dúvida relevante acerca da distância entre o esta-

4 PARECER
Exmos. Srs. Desembargadores da egrégia Primeira Turma do Tribunal Re-

gional Federal da 5ª Região
DVMF/MPF/PRR5/19921/2014
Referência: Proc. n. 0004563-59.2010.4.05.8100 - APELREEX 31.493-CE
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E IBAMA
Apelado: LUCIVALDO PEDRO DA SILVA
EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. CONSTRU-

ÇÃO À BEIRA RIO. APELAÇÃO DO IBAMA E DO AUTOR CIVIL. SENTENÇA 
QUE LOUVOU-SE EM PARECER PARTICULAR QUE NEGOU O FATO PARA 
JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A PRESUNÇÃO DE 
VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO PODE SER ELIDIDA EM 
JUÍZO PELA SIMPLES APRESENTAÇÃO DE OPINIÃO TÉCNICA PARTICULAR, 
OFERECIDA PELO RÉU, NO SENTIDO CONTRÁRIO AO ATO ADMINISTRATIVO 
REPRESENTADO PELO AUTO DE INFRAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RA-
ZOÁVEL. PARECER PELO PROVIMENTO DA APELAÇÃO PARA DEVOLUÇÃO 
DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA REALIZAÇÃO DA COMPETENTE 
E IMPARCIAL PERÍCIA JUDICIAL.

Ilustre Relator,
Cuida-se de ação civil pública onde imputa-se ao apelado LUCIVALDO PEDRO 

DA SILVA, o fato de haver construído barraca de praia em área de preservação 
permanente, a menos de 30 (trinta) metros de distância de curso d’água, o Rio 
Choró, na localidade de Barra Nova, Distrito de Jericoacoara-CE.

A ação foi julgada improcedente pelo douto Magistrado da 8ª Vara da Justiça 
Federal no Ceará com base na singela argumentação seguinte:

“No caso concreto, constato que a parte ré ofereceu prova em contrário em 
grau suficiente a se contrapor aos documentos oriundos do IBAMA. Em primeiro 
lugar cabe observar que os documentos de fls. 19/48 não são claros e objetivos 
o suficiente para comprovar que o pequeno comércio do réu esteja afrontando a 
lei ambiental ao situar-se a menos de 30 metros de um “braço” do Rio Choró. Já 
o documento de fls. 111/129 apresentado pelo réu, subscrito por um engenheiro 
e um geólogo são suficientemente claros ao demonstrar o contrário, ou seja, que 
o comércio do réu está a bem mais de 30 metros do mencionado Rio. Aliás, o 
laudo dos dois profissionais vai mais longe ao dizer que sequer existe o referido 
“braço” do Rio Choró.

Como se sabe, a teor do inciso II do art. 420 do CPC, o juiz pode julgar des-
necessária a prova pericial em razão de outras provas já constantes nos autos. 
O laudo de fls. 111/129 me convenceu de que a localização do comércio do réu 
não fere a lei ambiental.

Aliado às informações contidas no laudo referenciado no parágrafo antece-
dente, há a informação, que repousa nos documentos de fls. 107/108, emanada
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belecimento e o “braço” do Rio Choró, entendendo razoável a 
realização da prova pericial.

É o relatório. 

do Município de Cascavel (onde se situa o alegado “braço” do Rio Choró e o 
comércio do réu) dando conta de que o promovido é regularmente catalogado 
pela prefeitura local como permissionário da área onde se situa o seu comércio. 
O Município é o ente federativo, no caso, responsável pelo licenciamento e fis-
calização ambiental. Se ele admitiu a instalação do comércio do promovido no 
local, é razoável admitir que o fez baseado na avaliação de que ela (instalação) 
não viola a distância legal do Rio Choró.

Evidentemente, concisão é uma virtude, e o Juiz, pelo princípio do livre conven-
cimento motivado, tem a prerrogativa de apreciar a prova produzida pelas partes 
conforme seu entendimento. Ocorre que, no caso concreto, o magistrado o fez 
cometendo três erros crassos, que devem ser corrigidos pela instância superior.

No primeiro, impressionando-se com informações trazidas pela parte em 
defesa de seu interesse, afastar a presunção de legalidade e legitimidade de que 
gozam os atos administrativos, para julgar improcedente a ação pública.

Ora, dada a presunção de veracidade que gozam o Auto de Infração 
n° 479719-D e o Relatório Técnico n. 146/2008-NLA/SUPES/IBAMA-CE, os 
quais, diga-se de passagem, são claríssimos em apontar que a construção 
do apelado não respeitou a distância mínima legal, caberia ao contestante 
provar a ilegalidade dos “documentos” apontados ou qualquer vício que 
pudesse implicar em sua nulidade.

Não é o mero fato de documento produzido por geólogo a pedido e me-
diante remuneração do réu afirmar o contrário – que o comércio do apelado 
não está á distância de 30 metros do “braço” do Rio Choró – que vai infirmar 
a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, sob pena 
de infirmar totalmente a prerrogativa legal da administração.

É preciso ter em mente que qualquer “laudo” produzido unilateralmente 
pela parte irá sempre contrariar autos de infração produzidos pela autoridade 
administrativa. O parecer contábil irá dizer que o réu não omitiu informa-
ções relevantes para o fisco, ou, se omitiu, estas não mudariam o cálculo 
do tributo devido; o laudo ambiental dirá que o poluente não é tóxico ou 
não foi utilizado, ou que a área do empreendimento não é de dunas, mas 
de “formações arenosas”, e assim por diante.

Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto. O laudo produzido pelo 
apelado “foi mais longe” (como todo elemento de defesa) para dizer que 
não existe o “braço” do Rio Choró, pois considerou-o “bolsão de água” em 
uma tentativa sofista de desqualificar a natureza do curso d’água, como 
bem observou o apelante (fl. 263).

Se havia dúvida relevante quanto à existência de rio ou “bolsão d ‘água” o 
magistrado para saná-la deveria ter determinado a realização de perícia judicial 
ambiental, e nunca atribuir imediatamente razão ao apelado, numa aplicação 
imprópria do princípio in dubio pro reo.
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VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE 

LUNA FREIRE (Relator):

Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelo Ministério Pú-
blico Federal e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA em face de sentença 
proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Federal do Ceará, julgando 
improcedente o pedido, por entender que o pequeno estabeleci-
mento não afronta a legislação ambiental, valendo-se, para tanto, 
de parecer técnico apresentado pelo apelado.

A presunção de veracidade dos atos administrativos, como o auto de infração 
e relatório técnico do IBAMA referidos, são elidíveis por prova em contrário, mas 
esta deve ser estreme de qualquer dúvida, e produzida sob o crivo do contraditório. 
Entre o relatório do IBAMA que aponta a existência de rio e o laudo particular, que 
diz que é só um “bolsão de água” não é possível ao magistrado simplesmente 
declarar que achou mais convincente o documento particular, pois aí terá extra-
polado suas prerrogativas no âmbito do livre convencimento motivado.

Se os atos administrativos apontam a ocorrência de infração ambiental, e o 
réu produz documento particular dizendo que ela não ocorreu, no mínimo, estaria 
gerada uma dúvida razoável a determinar a realização de perícia, mas nunca 
elidir a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, pois 
tampouco pode-se afirmar com certeza que a construção do réu não se encontra 
a 30 metros do rio, ou que há rio ou bolsão de água parada no local!

A jurisprudência de nossos tribunais regionais federais é remansosa no sentido 
de que a presunção de veracidade dos atos administrativos só pode ser afastada 
diante de prova cabal em sentido contrário, isto é, de que a atuação da adminis-
tração foi ilegal, ou viciada, por se basear em fatos inequivocamente inverídicos:

“INMETRO. EXAME PERICIAL QUANTITATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. 
DESCONSTITUIÇÃO DA AUTUAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E 
LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. Gozam os atos administrativos da 
presunção de legalidade e legitimidade, atributos que só podem ser afastados 
mediante prova em contrário, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus 
de comprovar a ilegalidade da autuação lavrada pelo IBAMA.” (TRF4 Processo: 
2009.71.00.003296-3, Relator: JORGE ANTÓNIO MAURIQUE, Data de Julgamen-
to: 24/11/2010, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DE 03/12/2010 - negritei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO IBAMA. 
TRANSPORTE DE PEIXES DA FAUNA AMAZÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO. 
DETERMINAÇÃO DE JUNTADA AOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO. NÃO CUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 359, DO CPC. IMPOS-
SIBILIDADE. PROVA DE PARTICIPAÇÃO NA CAPTURA IRREGULAR DOS 
ESPÉCIMES. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO. I. A aplicação da regra do artigo 
359 do Código de Processo Civil, que autoriza o Juiz a admitir como verdadeiros



69

O apelado foi autuado pela autarquia ambiental em virtude 
de suposta irregularidade na construção de barraca em distância 
inferior a 30 metros do “braço” do Rio Choró, considerada área 
de preservação permanente, afrontando, em tese, dispositivos da 
legislação de regência.

os fatos narrados por uma das partes no processo, apenas tem lugar quando o 
documento que se pretende seja exibido tem importância vital para o esclareci-
mento da verdade, e a recusa em apresentá-lo seja ilegítima. II. Nesta ação em 
que se impugna multa aplicada pelo IBAMA, por pesca irregular, a juntada aos 
autos do processo administrativo que validou a autuação apenas teria importân-
cia se dele emergissem depoimentos e/ou documentos com base nos quais a 
empresa promovente pudesse provar a sua inocência, o que não ocorre no caso, 
em que a autora jamais se referiu à necessidade de provas outras que não as 
carreadas à inicial. III. Cabe à parte autora provar a ilegalidade da autuação da 
fiscalização do IBAMA sem o que prevalece a sua legitimidade, tendo em vista a 
presunção de veracidade de que gozam os atos administrativos. IV. Possibilidade 
de juntada aos autos do processo administrativo em sede de apelação, em face 
da ocorrência de força maior, nos termos do artigo 517 do Código de Processo 
Civil. V. Evidências documentais de que a empresa I. C. da Silva Exportação - ME 
efetivamente tinha pessoas a seu serviço na Região Amazônica, com vistas a 
coletar espécimes da fauna subaquática para transporte até Pernambuco, onde 
fica a sua sede, demonstram a sua responsabilidade pela carga apreendida, com 
a qual se revelou a sua ligação e seu interesse, legitimando a autuação realizada 
pelo IBAMA. VI. Apelação e remessa oficial providas. Inversão da sucumbência. 
(AC 200483000176168, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, TRF5 - 
Quarta Turma, DJ - Data: 30/03/2006 Página: 935 - N°: 62.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATI-
VO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE. 1. No dia 
21/02/96, o agente de fiscalização do IBAMA abordou a embarcação “Scorpions”, 
de propriedade da autora, que se encontrava ancorada no Parque Nacional do 
Pantanal, com pescadores amadores em efetivo exercício da pesca, no período 
da piracema, utilizando-se, inclusive, de petrechos proibidos. Da ação fiscalizatória 
resultou a lavratura de auto de infração, bem como a apreensão dos objetos e 
produtos da pescaria. 2. Em razão da presunção de veracidade, legitimidade e 
legalidade que milita em favor do auto de infração, incumbe ao autor produzir 
prova cabal de que os fatos não se passaram da forma como narrado no ato 
administrativo punitivo. 3. Todavia, os elementos de convicção constantes dos 
autos revelam que não se desincumbiu desse encargo. 4. O auto de infração ora 
combatido consubstancia ato administrativo perfeito, preenchendo todos os seus 
requisitos de validade (competência, finalidade, forma, motivo e objeto), sendo, 
portanto, eficaz e auto-exequível, tendo em vista restar incólume sua presunção 
de veracidade, legitimidade e legalidade.5. Apelação improvida.” (TRF3 Processo: 
2000.60.04.000282-1, Relator: JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, Data 
de Julgamento: 30/03/2011, JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA D)
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A dúvida consiste na distância do estabelecimento com re-
lação ao “braço” do Rio Choró. Demais disso, há afirmação de 
que sequer se trata de “braço” do rio, mas de um bolsão de água. 
Os documentos nesse sentido foram contratados pelo apelado, 
tratando-se, assim, de prova produzida unilateralmente. 

Em outras palavras cabe ao apontado infrator provar a ilegalidade do ato ad-
ministrativo, o que nem de longe ocorreu nos presente autos, e não simplesmente 
afirmar o contrário do contido no documento oficial.

Especialmente em casos como o presente, em que está em jogo a defesa 
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, e tutelado pela Constituição 
Federal, em seu art. 225, verbis:

“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.

§ 1°: Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços especialmente 

protegidos,  sendo a alteração  e a supressão permitidas somente através de 
lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencial-
mente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio 
de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

(...)”
Dentre esses espaços especialmente protegidos previstos na norma cons-

titucional acima, figuram as Áreas de Preservação Permanente, exatamente 
a hipótese da área aqui em debate, situada às margens do Rio Choró e seus 
“braços”. No que tange a essas áreas de preservação permanente, dispõe o novo 
Código Florestal (Lei n° 12.651/2012), que:

“Art. 4°: Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou 
urbanas, para os efeitos desta Lei:

I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural, desde a borda da 
calha do leito regular, em largura mínima de:

a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura;

b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 
50 (cinquenta) metros de largura;

c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 
200 (duzentos) metros de largura;

d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) 
a 600 (seiscentos) metros de largura;

e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior 
a 600 (seiscentos) metros;”
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Nesse ponto, cumpre transcrever excerto da sentença:
No caso concreto, constato que a parte ré ofereceu 
prova em contrário em grau suficiente a se contrapor 
aos documentos oriundos do IBAMA. Em primeiro lugar 
cabe observar que os documentos de fls. 19/48 não são 
claros e objetivos o suficiente para comprovar que o pe-
queno comércio do réu esteja afrontando a lei ambiental 
ao situar-se a menos de 30 metros de um “braço” do Rio 
Choró. Já o documento de fls. 111/129 apresentado pelo 
réu, subscrito por um engenheiro e um geólogo são su-
ficientemente claros ao demonstrar o contrário, ou seja, 
que o comércio do réu está a bem mais de 30 metros do 
mencionado Rio. Aliás, o laudo dos dois profissionais vai 
mais longe ao dizer que, sequer existe o referido “braço” 
do Rio Choró.

Diante das contradições quanto à distância do estabelecimento 
em relação ao “braço” do Rio Choró, bem assim quanto à natureza 
das águas (“braço” de rio ou bolsão de água?), prudente a realiza-
ção da perícia, afastando qualquer rastro de dúvidas. 

No mais, curiosamente, o magistrado que apenas com base em laudo parti-
cular desconsiderou a presunção de veracidade do auto de infração da autarquia 
ambiental, postulou uma suposta preferência do ato administrativo de autorização 
provavelmente urbanística (definida como “catalogamento” ) do Município de 
Cascavel para que o apelado se instalasse na área como permissionário, porque, 
se o município o fez, “é razoável admitir que o fez baseado na avaliação de que 
ela (instalação) não viola a distância legal do Rio Choró”.

Tal modo de raciocinar desconsidera totalmente as regras da experiência, pois 
é praticamente notória a despreocupação ambiental dos municípios litorâneos do 
Nordeste, estando o Poder Judiciário repleto de demandas em que barracas de 
praia são instaladas à beira de praia, de rios, no mangue, em dunas, em todos 
os lugares, com a permissão ou a omissão das respectivas municipalidades.

Em segundo lugar, a suposição de que, se a barraca de praia foi “cataloga-
da” pelo município (já nem se fala de estudo de impacto ambiental, ou mesmo 
autorização do Patrimônio da União...) não poderia, nem mesmo que fosse uma 
afirmação explícita no sentido de que o réu não está a 30 metros da beira do 
rio, no ato de catalogamento, prevalecer sobre a presunção de veracidade do 
ato da autarquia ambiental. Conforme iterativa jurisprudência de nossas cortes:

“ADMINISTRATIVO - LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO. AUTORIZADA A 
CONSTRUÇÃO SEM O PRÉVIO CUMPRIMENTO DOS REGULAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS PODE SER ELA REVOGADA, OU ANULADA PORQUE 
DEFERIDA AO ARREPIO DA LEI, UMA VEZ TRATAR-SE DE ÁREA CONSIDE-
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Assim, dou provimento às apelações, anulando a sentença, 
com vistas a que se realize prova pericial.

É como voto.

RADA COMO DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PELA LEI MUNICIPAL N. 
1.721/79. A CONCESSÃO DO ALVARÁ NAS CONDIÇÕES ACIMA DESCRITAS 
O DESQUALIFICA COMO ATO GERADOR DE DIREITO ADQUIRIDO E AFASTA 
A SUA PRESUNÇÃO DE DEFINITIVIDADE.

PRELIMINARES REPELIDAS. RECURSOS IMPROVIDOS.” . (STJ, ROMS 
137, Processo: 198900119311 UF: PA Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA, 
Data da decisão: 02/04/1990, Documento: STJ000009789, Fonte DJ, DATA: 
16/04/1990, PG: 02864, JBCC VOL.: 00163, PG: 00113, RSTJ, VOL. :00009, PG: 
00177, RT, VOL.: 00659, PG: 00173, Relator(a) GARCIA VIEIRA).

Resta patente, assim, que a sentença recorrida merece reforma, pois divergiu 
por completo da ordem jurídica vigente. Considerando que o magistrado entendeu 
haver dúvida relevante quanto à distância da construção do Rio Choró, ou mesmo 
a respeito da existência deste rio no local, opinamos pela anulação da sentença, 
para que retornem os autos à primeira instância para realização da competente 
e imparcial perícia judicial.

Recife, 1º de novembro de 2014.
Duciran Van Marsen Farena
Procurador Regional da República
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APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO Nº 31.691-SE

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA 
 FREIRE
Apelante:  FAZENDA NACIONAL
Apelado:  RICARDO MARCELO PRATES DO NASCIMENTO
Advs./Procs.:  DRS. ANA CRISTINA BARRETO DE CASTRO E 
 NADJA NARA RIBEIRO REBOUÇAS E MARIA CRIS-
 TINA V. RIBEIRO GALDINO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REE-
XAME NECESSÁRIO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO 
CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA. CITAÇÃO EDI-
TALÍCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE 
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DESPROVIMENTO.
I - Apelado notificado da constituição dos crédi-
tos tributários pela via editalícia, sob o argumen-
to da devolução das correspondências diante da 
inexistência do número indicado.
II - Em que pese poder a administração lançar 
mãos da citação por edital, deve ocorrer tão 
somente quando frustradas as diligências de 
intimação do contribuinte.
III - Descumprimento do devido processo legal e 
seus corolários, aplicável à seara administrativa.
IV - Nulidades dos créditos tributários constitu-
ídos à revelia do contribuinte. 
V- Desprovimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima 
indicadas, decide a Primeira Turma do egrégio Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à ape-
lação, nos termos do relatório e do voto do Relator constantes dos 
autos, que integram o presente julgado.

Recife, 19 de maio de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE LUNA FREIRE 
- Relator
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RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE 

LUNA FREIRE:

Cuida-se de apelação interposta em face de sentença1 proferi-

1 SENTENÇA
PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de 1ª Instância
Seção Judiciária de Sergipe
4ª Vara
Processo n° 0004695-75.2013.4.05.8500
Classe 74 - Embargos à Execução Fiscal
PROCESSO N° 0004695-75.2013.4.05.8500
CLASSE 74 - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGANTE: RICARDO MARCELO PARTES DO NASCIMENTO
EMBARGADA: UNIÃO (FAZENDA NACIONAL)
EXECUÇÃO FISCAL N° 0003653-88.2013.4.05.8500
CDA n° 51.1.12.001343-36
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 

LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DE OFÍCIO. GLOSA DE DESPESAS LANÇADAS 
COMO DEDUÇÃO PARA FINS DO CÔMPUTO DA BASE DE CÁLCULO DE IRPF. 
INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS E APRESENTAÇÃO DE DOCUMEN-
TOS. CIENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO ACERCA DO LANÇAMENTO DE 
OFÍCIO EFETUADO. EDITAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA 
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E DO CONSEQUENTE 
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO.

1. O lançamento de ofício do imposto de renda, decorrente da glosa de 
despesas declaradas pelo contribuinte, deve ser necessariamente prece-
dido de notificação para prestar esclarecimentos ou juntar documentos. 
Inteligência do artigo 841, II, do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do 
Imposto de Renda).

2. A notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal pode 
ser feita pela via postal, exigindo-se a prova de recebimento no domicílio 
tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23, II, § 2°, e § 4° do 
Decreto n° 70.235/1972 (Lei do Processo Administrativo Fiscal).

3. Na hipótese de restarem infrutíferas as diligências no sentido de lo-
calizar o devedor, o Decreto n° 70.235/1972, no § 1° do art. 23, dispõe que a 
intimação será feita por edital.

4. Na espécie, as intimações do contribuinte, para prestar esclarecimen-
tos e/ou juntar documentos quanto aos valores utilizados como dedução 
na apuração do IRPF e acerca do lançamento do crédito fiscal, foram en-
caminhadas ao seu endereço e os avisos de recebimento devolvidos com 
informação de “número não encontrado”.

5. Hão de ser consideradas inválidas, portanto, as intimações por edital 
daí decorrentes, uma vez que, nos autos da execução fiscal, o executado/
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da pelo MM. Juiz Federal da 4ª Vara Federal de Sergipe, declarando 

embargante foi de pronto localizado em endereço idêntico ao constante dos re-
gistros do Fisco – utilizado na esfera administrativa e indicado na petição inicial 
do feito executivo.

6. Nulidade absoluta do processo administrativo fiscal, por manifesto 
cerceio às constitucionais garantias ao contraditório e à ampla defesa (art. 
5°, LV, da Constituição Federal de 1988).

7. Procedência do pedido.
1. RELATÓRIO:
RICARDO MARCELO PARTES DO NASCIMENTO, devidamente qualifica-

do e representado, opõe Embargos à Execução Fiscal em desfavor da UNIÃO 
(FAZENDA NACIONAL), colimando verberar o crédito objeto da execução fiscal 
epigrafada.

Em síntese, defende a perfectibilização da prescrição alusiva ao IRPF 
(2007/2008), combate a avaliação do veículo penhorado à fl. 22 e verso do feito 
executivo, sustenta a nulidade da constituição dos créditos exequendos em virtude 
de cerceamento de defesa e das glosas de IRPF atinentes às deduções inseridas 
a título de dependentes, despesas com instrução e planos de saúde (médicas). 
Requer a procedência dos pedidos por ele formulados. Junta documentos.

Em cumprimento a determinação deste Juízo, o embargante aduna cópia do 
PAF n° 10510.600303/2012-72.

Embargos recebidos sem atribuição de efeito suspensivo e com concessão 
do benefício da assistência judiciária gratuita.

A embargada, em sua impugnação, não suscita preliminares e rechaça todas 
as pretensões do embargante. Requer a improcedência da pretensão. Junta 
documentos.

Em réplica, o embargante salienta não ter sido impugnada a documentação 
comprobatória das glosas aqui discutidas e não ter sido demonstrado que as 
intimações na seara administrativa foram regularmente efetivadas.

E o relatório. Decido.
2. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1. Julgamento antecipado da lide.
A matéria controvertida refere-se à questão de fato e de direito cujo deslinde 

prescinde de dilação probatória, o que torna imperioso o julgamento antecipado 
da lide, sem que se configure qualquer mácula à garantia constitucional à ampla 
defesa.

Em vista disso, promovo o julgamento antecipado da lide.
2.2. Nulidade do Processo Administrativo Fiscal. Intimação para apresentação 

de documentos referentes a deduções e quanto à notificação de lançamento. 
Edital. Invalidade. Cerceamento de defesa. Configuração.

Da análise do processo administrativo fiscal - PAF, constato a nulidade do 
lançamento do crédito fiscal executado decorrente de cerceamento de defesa, 
pois não há demonstração de que o contribuinte/embargante tenha sido valida-
mente notificado para apresentação dos comprovantes de eventuais deduções de 
despesas inseridas em DIRPF, bem como de notificação acerca do lançamento
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a nulidade dos créditos inscritos na CDA n. 51.1.12.001343-36, uma 

do crédito tributário levado a efeito ao final do processo administrativo fiscal 
correspondente aos períodos de apuração 2007, 2008 e 2009 (exercício 2008, 
2009 e 2010).

Há de se ter em mente que a higidez do lançamento do crédito tributário, 
originado de glosa de valores deduzidos em DIRPF, tem como ponto de partida 
a verificação da remessa da Intimação Fiscal ao sujeito passivo para apresentar 
documentos comprobatórios de despesas lançadas como dedução para fins de 
especificação da base de cálculo do IRPF; uma vez que o lançamento de ofício 
de tal crédito tributário está condicionado à prévia notificação para prestação, 
esclarecimentos e/ou apresentação de documentos.

Eis a dicção do artigo 841, II, do Decreto n°3.000/99, verbis:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo 

(Decreto-Lei n 5.844, de 1943, art. 77, Lei n 2.862, de 1956, art. 28, Lei n 5.172, 
de 1966, art. 149, Lei n 8.541, de 1992, art. 40, Lei n 9.249, de 1995, art. 24, Lei 
n 9.317, de 1996, art. 18, e Lei n 9.430, de 1996, art. 42):

I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, 

recusar-se a prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente; 
Acerca da prévia cientificação do contribuinte para apresentar informação 

e documentos quanto a omissão de rendimentos e deduções de despesas em 
DIRPF, já de manifestou a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA DEDUÇÕES. APRE-
SENTAÇÃO DE DEFESA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO. ESFERA ADMINISTRA-
TIVA IMPOSSIBILDADE. COBRANÇA 1. Nestes autos, discute-se, basicamente, 
acerca da validade do lançamento fiscal n° 2004/604430035613066 lavrado contra 
a autora, referente ao lançamento do imposto de renda suplementar decorrente da 
glosa de despesas constantes da Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-
-calendário 2003. 2. Observa-se que a contribuinte foi notificada do lançamento 
em questão, tendo apresentado defesa administrativa, em fevereiro de 2008, 
instruída com os comprovantes das despesas deduzidas. 3. (...) 6. Como bem 
ressaltou o juiz de 1° grau, “o lançamento de ofício do imposto de renda oriundo 
da glosa de despesas declaradas pelo contribuinte deverá ser necessariamente 
precedido de notificação para prestar esclarecimentos ou apresentar documentos. 
Em outras palavras, o lançamento de ofício somente se afigura legítimo no caso 
de o contribuinte deixar de prestar os esclarecimentos solicitados pelo Fisco ou os 
prestar insatisfatoriamente”. 7. No caso, o contribuinte apresentou defesa, devida-
mente instruída com os comprovantes das despesas, em fevereiro de 2008, mas, 
até a presente data, não obteve resposta. 8. Ressalte-se que a apresentação de 
defesa administrativa é hipótese de suspensão do crédito tributário, nos termos 
do art. 151 do CTN, razão pela qual a União não pode insistir na cobrança em 
tela. 9. Apelação e Remessa Oficial improvidas.

Cediço que a notificação do contribuinte no processo administrativo fiscal pode 
ser feita pela via postal, exigindo-se a prova de recebimento no domicílio tributário
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vez que não houve a notificação pessoal do apelado, violando o 

eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23, II, § 2°, e § 4° do Decreto n° 
70.235/1972 (Lei do Processo Administrativo Fiscal):

Art. 23. Far-se-á a intimação:
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de 

recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
§ 2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se 

omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
§ 4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração 

tributária; [...].
Por outro lado, em regra, o estabelecimento do domicílio tributário do contri-

buinte dá-se por eleição, na qual cabe ao sujeito passivo indicar o seu domicílio 
para fins fiscais, conforme dispõe o art. 127, caput, do Código Tributário Nacional.

A propósito do assunto, calha trazer à baila a lição de PAULO DE BARROS 
CARVALHO:

Vige a regra geral da eleição do domicílio que o sujeito passivo pode fazer a 
qualquer tempo, decidindo, espontaneamente, sobre o local de sua preferência. 
Todas as comunicações fiscais, de avisos e esclarecimentos, bem como os atos 
propriamente, de intercâmbio procedimental – intimações e notificações – serão di-
rigidos àquele lugar escolhido, que consta dos cadastros das repartições tributárias, 
e onde o fisco espera encontrar a pessoa, pra a satisfação dos mútuos interesses.

Em suma: tem-se que para fins tributários, em regra, o domicílio do contri-
buinte é aquele indicado pelo próprio sujeito passivo (art. 127, caput, do Código 
Tributário Nacional).

Anote-se, ainda, que o contribuinte é quem detém o ónus de atualizar seus 
dados cadastrais junto à autoridade fiscal, de sobremaneira, a mudança de ende-
reço. Tal providência é determinada no art. 195, parágrafo único, do Decreto-Lei 
n° 5.844/1943, e no posterior art. 31 do Decreto n° 3.000/1999.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO POSTAL. PESSOA 

FÍSICA ART. 23, II, § 2°, E § 4°, DO DECRETO N° 70.235/72. VALIDADE. MU-
DANÇA DE ENDEREÇO. ATUAIIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL. REABERTURA DE PRAZO PARA PEDIDO DE PARCELAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA 1. O 
art. 23 do Decreto 70.235/72 assim dispõe, in verbis: “Art. 23. Far-se-á a intima-
ção: I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, 
na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu 
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem 
o intimar, (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) II - por via postal, telegrá-
fica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio 
tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) 
(...) § 2° Considera-se feita a intimação: I - na data da ciência do intimado ou 
da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal; II - no caso do inciso II do
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princípio do devido processo legal e seus corolários: 

caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a 
data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997) (...) 
§ 4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: 
(Redação dada pela Lei 11.196, de 2005) I - o endereço postal por ele fornecido, 
para fins cadastrais, à administração tributária; e (Incluído pela Lei 11.196, de 
2005)” 2. O Decreto-Lei 5.844/43, em seu art. 195, estabelece que: “Art. 195. 
Quando o contribuinte transferir de um município para outro, ou de um para outro 
ponto do mesmo município, a sua residência ou a sede do seu estabelecimento, 
fica obrigado a comunicar essa mudança às repartições competentes, dentro do 
prazo de 30 dias.” 3. A intimação regular do sujeito passivo, consoante a referida 
legislação, pode se dar tanto pessoalmente quanto pela via postal, sendo que, para 
os fins de aperfeiçoamento desta última, basta a prova de que a correspondência 
foi entregue no endereço do domicílio fiscal eleito pelo próprio contribuinte, por 
isso que, na hipótese de mudança de endereço, cabe a este proceder à devida 
atualização, junto à autoridade fiscal, dentro do prazo de 30 dias. (Grifou-se)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. EXECUÇÃO FISCAL. 
NOTIFICAÇÃO POR VIA POSTAL. SUJEITO PASSIVO. MUDANÇA DE ENDE-
REÇO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALI-
DADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E 
AMPLA DEFESA - Não tendo sido localizado o contribuinte no endereço por este 
outrora fornecido, não há óbice à notificação via edital, nos termos do artigo 23 do 
Decreto n° 70.235/72. -E de responsabilidade do sujeito passivo manter seu ende-
reço atualizado no sistema da Receita Federal, ex vi do artigo 195 do Decreto-Lei 
n° 5.844/43. - Ausência de demonstração, por parte do apelante, de irregularidade 
no procedimento administrativo que ensejou a execução fiscal em tela, que trans-
correu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. - Apelação 
não provida. (grifou-se) Na espécie, ao examinar os documentos adunados por 
ambas as partes16, verifico que há emissão de Termos de Intimação Fiscal para 
apresentação de informes relativos aos documentos atinentes às despesas que 
ao final restaram glosadas (2008/774457598455165, 2009/774457586035891 e 
2010/312599898197403) e que os avisos de recebimento, contendo o endereço 
ao embargante/contribuinte, foram devolvidos com a informação de que não 
existe o número correspondente; motivo pelo qual foram promovidas intimações 
através de editais - Edital Malha Fiscal IRPF n° 00012 de 17 de maio de 2010 
e Edital Malha Fiscal IRPF n° 00001 de 15 de fevereiro de 2012. Em seguida, é 
de ser analisada a forma como foi o embargante cientificado da constituição dos 
créditos exequendos, mais uma vez, em relação às Notificações de Lançamento 
n° 2008/901496127832815, 2009/901496116731095 e 2010/312599898197403, 
constata-se intimação promovida através de correspondências com avisos de 
recebimento (AR’s S72839992, 872S39989 e 022560466), que retornaram nova-
mente com a indicação de “inexistência do número”. E tal situação ensejou outra 
vez a intimação do contribuinte/embargante através do Edital n° 00004/201129 
que contemplou os exercícios 2008 e 2009, não havendo nos autos sequer edital 
relativo ao exercício 2010 (ano-calendário 2009). 

A esse contexto, cumpre adicionar o panorama verificado na execução fiscal
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correlata. E que, quando da expedição do mandado de citação e penhora dirigido 
para o mesmo endereço utilizado na seara administrativa, o Oficial de Justiça 
localizou de pronto o embargante e procedeu a todas as diligências ordenadas 
por este Juízo; devendo-se ressaltar que a certidão de fl. 24 daqueles autos 
não dá notícia de ter sido necessário diligenciar diversas vezes para que fosse 
localizado o embargante/executado.

Diante da singeleza constatada pelo Oficial de Justiça em localizar o em-
bargante no mesmo endereço em que o Fisco deixara de lograr êxito em suas 
tentativas de cientificar o contribuinte dos atos e termos do processo administra-
tivo fiscal 10510.600303/2012-72 é de reconhecer a invalidade das intimações 
efetuadas por editais no decorrer da tramitação do procedimento de constituição 
dos créditos exequendos.

Assim, é de se proclamar a nulidade absoluta do Processo Administrativo Fis-
cal n° 10510.600303/2012-72, por manifesto cerceio às constitucionais garantias 
ao contraditório e à ampla defesa (art. 5°, LV, da Constituição Federal de 1988).

Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - LANÇAMENTO 

- NOTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE 
OFÍCIO - NULIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. A ampla defesa e o contraditório, corolários do devido processo legal, 
postulados com sede constitucional, são de observância obrigatória tanto no 
que pertine aos “acusados em geral” quanto aos “litigantes”, seja em processo 
judicial, seja em procedimento administrativo.

2. Insere-se nas garantias da ampla defesa e do contraditório a notificação 
do contribuinte do ato de lançamento que a ele respeita. A sua ausência implica 
a nulidade do lançamento e da Execução Fiscal nele fundada.

3. A certidão de dívida ativa goza de presunção juris tantum de liquidez e 
certeza, admitindo prova em contrário. Malferimento das regras do processo 
administrativo fiscal.

Registro que em situação virtualmente idêntica à presente, o egrégio Tribunal 
Regional Federal da 5a Região manteve julgado deste Juízo que se valeu da 
mesma ratio decidendi: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LAN-
ÇAMENTO TRIBUTÁRIO. GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS, COM INSTRUÇÃO, 
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO FISCAL. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS E APRESENTAÇÃO 
DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. 
IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA NULIDA-
DE DA CONSTITUIÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, l. A sentença julgou 
procedentes embargos à execução fiscal. 2. O lançamento de ofício do imposto 
de renda decorrente da glosa de despesas declaradas pelo contribuinte deve 
ser necessariamente precedido de notificação para prestar esclarecimentos ou 
juntar documentos (art. 841, II, do Decreto n° 3.000/1999 - RIR). 3. A notificação 
do contribuinte no processo administrativo fiscal pode ser feita pela via postal, 
exigindo-se a prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito 
passivo (art. 23, II, § 2°, e § 4°, do Decreto n° 70.235/1972 - Lei do Processo 
Administrativo Fiscal). 4. Na hipótese de restarem infrutíferas as diligências no 
sentido de localizar o devedor, é que tem lugar a intimação feita por edital (§ 1° do
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art. 23 do Decreto n° 70.235/1972). 5. In casu, não há comprovação de ter restado 
frustrada a diligência de intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos 
ou juntar documentos quanto aos valores deduzidos a título de despesas médi-
cas, com instrução, previdência privada e FAPI, razão pela qual resulta inválida 
a notificação por edital. 6. Nulidade absoluta do processo administrativo fiscal, 
por manifesto cerceio às constitucionais garantias ao contraditório e à ampla 
defesa (art. 5°, LV, da CF/ 1988). 7. Apelação não provida. ACÓRDÃO. Decide 
a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Recife, 18 de julho de 2013. Desembargador Federal MAR-
CELO NAVARRO - Relator) 

Forte em tais considerações, é de ser reconhecida a nulidade do lançamento 
dos créditos tributários exigidos na execução fiscal epigrafada, quedando pre-
judicadas as demais questões levantadas pelo embargante na petição inicial.

Por fim, como consequência do desfecho conferido por este decisório à execu-
ção fiscal correlata, impõe-se a liberação da penhora de fl. 21/24 daqueles autos.

3. DISPOSITIVO:
3.1. Ante o exposto, EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 269, I, do Código de Processo Civil, pelo que JULGO PROCEDENTE o 
pedido para declarar a nulidade dos créditos tributários inscritos na CDA n°(s) 
51.1.12.001343-36.

3.2. CONDENO a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, estes 
arbitrados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em atenção aos critérios 
do art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil, notadamente a natureza da causa 
e o trabalho desenvolvido pelo profissional; este valor será atualizado (correção 
monetária), a partir da presente data, em consonância com as disposições do 
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal 
(Resolução n° 561/2007 do Conselho da Justiça Federal).

3.3. DEIXO de condená-la no pagamento das custas processuais por ser 
isenta e por esta classe de ação incidental não se sujeitar ao pagamento dessa 
verba (art. 4° e art. 7° da Lei n° 9.28971996).

3.4. TRASLADE-SE cópia desta sentença para a execução fiscal epigrafada 
e DESAPENSEM-SE os autos.

3.5. Certificado o trânsito em julgado:
(a) OFICIE-SE à repartição competente da Fazenda Nacional para fins de 

averbação no Registro da Dívida Ativa da presente sentença, dando-se a res-
pectiva baixa no crédito exequendo (art. 33 da Lei n° 6.830/1980); epigrafada; 

(b) desconstitua(m)-se a(s) penhora(s) realizada(s) na execução fiscal 
(c) nada mais sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos, com baixa na 

Distribuição.
3.6. Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.
3.7. Expedientes necessários.
3.8. Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Aracaju/SE, 20 de agosto de 2014.
LIDIANE VIEIRA BÔMFIM PINHEIRO DE MENESES
Juíza Federal - 4ª Vara/SE
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Em suas razões de apelação2, sustenta a Fazenda Nacio-
nal que houve cientificação do apelado, via edital, tão somente 
porque os avisos de recebimento foram devolvidos, não restando 
outra alternativa à Administração. Ademais, reforça que os atos da 

2 EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA 4a VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE 
SERGIPE

EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL
Autos n° 0004695-75.2013.4.05.8500
Em apenso à Execução Fiscal n° 0003653-88.2013.4.05.8500
Embargante: RICARDO MARCELO PRATES DO NASCIMENTO
Embargada: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
A UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), representada pela Procuradora 

da Fazenda Nacional infra-assinada, nos autos em epígrafe, não se conforman-
do, data venia, com a r. sentença prolatada vem, tempestivamente, à presença 
de Vossa Excelência apresentar sua APELAÇÃO, conforme razões em anexo, 
requerendo seu recebimento e regular processamento. 

Nestes termos,
P. deferimento.
Aracaju, 22 de setembro de 2014.
Ana Cristina Barreto de Castro 
PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL 
Egrégio Tribunal Regional Federal da 5a Região
Embargos à Execução
Autos n° 0004695-75.2013,4.05.8500
Embargante: RICARDO MARCELO PRATES DO NASCIMENTO
Embargada: UNIÃO FEDERAL
Razões de apelação da União Federal, nos autos em epígrafe, contra a r. 

sentença do MM. Juiz da 4a Vara Federal.
Ínclitos Julgadores:
I - A parte embargante, ora apelada, moveu a presente ação sob a alega-

ção de prescrição do débito do exercício de 2008; nulidade de notificação 
do lançamento dos débitos; e insubsistência do lançamento.

O Julgador, em sua r. sentença, julgou procedente o pedido para o fim de 
declarar a nulidade dos créditos tributários inscritos na CDA de n° 51 l 12 001343-
36. Todavia, a  r. sentença merece reforma, como se demonstrará. 

II - Completamente equivocada a decisão da juíza a quo, pois restou fartamente 
demonstrado nos autos que foram enviadas correspondências para o domicílio 
fiscal eleito pelo embargante, ora apelado, acerca dos Termos de Intimação Fiscal 
para apresentação de informes relativos aos documentos atinentes às despesas 
que ao final restaram glosadas (2008/774457598455165; 2009/774457586035891; 
e 2010/312599898197403) e que os avisos de recebimento foram devolvidos com 
a informação da inexistência do número correspondente, razão por que foram 
promovidas intimações através de editais – Edital Malha Fiscal IRPF n° 00012 
de 17 de maio de 2010 e Edital Malha Fiscal IRPF n° 00001 de 15 de fevereiro 
de 2012. Houve cientificação do embarqante, ora apelado, acerca da constituição
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Administração Pública têm presunção de veracidade, salvo prova 
em contrário, pugnando pela reforma da sentença. 

Nas contrarrazões3, o apelado destaca o acerto da sentença, 
uma vez que ocorreu cerceamento de defesa, por não sido oportu-

dos créditos exequendos (Notificações de n°s correspondências com avisos  
de recebimento (AR’s 872839992: 872839989; e 022560466 que Lançamento 
2O09/901496116731O95: 201O/3125998981974O3).

Diante de tal situação, não restou outra alternativa à Administração Tributária 
senão a intimação do embargante/recorrido através do Edital n° 00004/2011.

Atentemos para o seguinte trecho do DESPACHO SACAT N° 49/2014, 
litteris:

Consultando a base de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), 
constata-se que, referindo-se aos exercícios 2008 e 2009, os débitos ins-
critos foram constituídos através das Notificações de Lançamento IRPF 
2008/901496127832815 e 2009/901496116731095; e que o contribuinte foi 
devidamente cientificado das Notificações através do Edital DRF/AJU n° 4 
de 26 de outubro de 2011, após as tentativas de ciência por via postal terem 
sido improfícuas – tudo de acordo com art. 23 do Decreto n° 70.235/72.

Quanto ao exercício 2010, os débitos inscritos foram constituídos através 
da Notificação de Lançamento IRPF 2010/452026485171426; e, apesar de 
a correspondência que foi encaminhada para cientificar o contribuinte da 
notificação ter sido devolvida, não há nos sistemas da RFB nenhum evento 
relacionado ao CPF do contribuinte sobre edital que poderia ter sido usado 
para cientificar o contribuinte dessa notificação lavrada em maio de 2012.” 
(destaques nossos)

Consabido, os atos da Administração Pública têm presunção de veraci-
dade, salvo prova em contrário.

III - DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer a União que Vossas Excelências conheçam do 

presente recurso, e reformem in totum a sentença atacada, para o fim de declarar 
a validade da intimação do embargante por edital, como medida de JUSTIÇA!

Aracaju/SE, 23 de setembro de 2014.
Ana Cristina Barreto de Castro 
PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL 

3 EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL DA 4ª VARA 
DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE.

Processo nº 0004695-75.2013.4.05.8500
RICARDO MARCELO PRATES DO NASCIMENTO, já qualificado nos autos 

da ação em epígrafe - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, vem, através de 
suas patronas regularmente constituídas, perante Vossa Excelência, apresentar 
CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela UNIÃO (FA-
ZENDA NACIONAL), requerendo o seu recebimento com a remessa ao egrégio
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nizada a apresentação dos comprovantes de eventuais deduções 
de despesas inseridas em DIRPF, bem como pela ausência de 
notificação acerca do lançamento do crédito tributário. Afirma que a 
sentença destaca que, por ocasião da execução fiscal, não houve 
qualquer dificuldade para a citação do apelado, não havendo, pois, 
qualquer registro de diligências adicionais por parte do oficial de 
Justiça, demonstrando que poderia ter sido notificado pessoalmen-
te pela Fazenda Nacional. 

É o relatório.

Tribunal Regional Federal da 5a Região, para conhecimento e julgamento do 
recurso, fazendo-o mediante as razões de fato e de direito que passa a expor.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.
De Aracaju para Recife, 28 de outubro de 2014.
Nadja Nara Ribeiro Rebouças     
OAB/SE 2.187
Márcia Cristina V. Ribeiro Galdino 
OAB/SE 4758 
EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL
Processo n° 0004695-75.2013.4.05.8500
Apelante: UNIÃO FEDERAL
Apelado: RICARDO MARCELO PRATES DO NASCIMENTO
Colendo Tribunal, Egrégia Câmara, Eminentes Julgadores,
A UNIÃO FEDERAL interpôs recurso de Apelação, desafiando decisão de 

primeiro grau, da lavra do juiz da 4a Vara Federal de Aracaju-SE, que declarou a 
nulidade dos créditos tributários inscritos na CDA de n° Q 51 l 12 001343-36, por 
entender que não há comprovação de que o contribuinte embargante, ora ape-
lado, tenha sido validamente notificado para apresentação dos comprovante de 
eventuais deduções de despesas inseridas em DIRPF, bem como de notificação 
acerca do lançamento do crédito tributário levado a efeito ao final do processo 
administrativo fiscal correspondente aos períodos de apuração 2007, 2008 e 2009.

Alega, em síntese, que a decisão de piso restou equivocada por estar farta-
mente provado nos autos, que foram enviadas correspondências para o domicílio 
fiscal eleito pelo apelado e que os avisos de recebimento foram devolvidos com 
a informação de inexistência de endereço, razão pela qual foram promovidas as 
intimações através de Edital. Por fim, limita-se a aduzir que os atos da adminis-
tração tem presunção de veracidade, salvo prova em contrário.

As razões aduzidas pela apelante não merecem ser acolhidas, posto que 
não se coadunam com as disposições legais pertinentes à espécie submetida a 
apreciação. Vejamos:

I - DO REPTO PELO APELADO:
Conforme bem entendido pela Juíza a quo, e deve ser mantido de forma 

irretocável por este Tribunal, a simples análise do processo administrativo  
fiscal -PAF é suficiente para constatar a nulidade do lançamento de crédito



84

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALEXANDRE 

LUNA FREIRE (Relator):

Cuida-se de apelação cível interposta pela Fazenda Nacional 
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Federal 
de Sergipe, julgando procedente o pedido, declarando a nulidade 
dos créditos tributários inscritos na CDA n. 51.1.12.001343-36, em 
razão da afronta ao princípio do devido processo legal.

O apelado foi notificado da constituição dos créditos tributários 
por edital, sob o argumento de devolução das correspondências 

fiscal executado decorrente de cerceamento de defesa, tendo em vista que 
não há demonstração de que o apelado tenha sido validamente notificado 
para apresentação dos comprovantes de eventuais deduções de despesas 
inseridas em DIRPF, bem como de notificação acerca do lançamento do 
crédito tributário levado a efeito ao final do processo administrativo fiscal 
correspondente aos períodos de apuração.

Note-se doutos julgadores, que os documentos que supostamente in-
dicam a tentativa de notificação do embargante não são suficientes para 
comprovar que a exequente/apelante se desincumbiu do ónus de esgotar 
as tentativas de notificação pessoal para, somente depois, realizar a publi-
cação de edital, mormente se observarmos que consta na notificação de 
lançamento o endereço correto do apelante, que é o mesmo informado nas 
declarações de Imposto de Renda Pessoa Física ao longo de todos os anos, 
tanto é que o juízo de piso não encontrou qualquer dificuldade na localiza-
ção do apelado no momento de proceder a citação. Tal fato foi sopesado 
pela juíza a quo, vejamos: A esse contexto, cumpre adicionar o panorama 
verificado na execução fiscal correlata. É que, quando da expedição do 
mandado de citação e penhora dirigido para o mesmo endereço utilizado na 
seara administrativa, o Oficial de Justiça localizou de pronto o embargante 
e procedeu a todas as diligências ordenadas por este Juízo; devendo-se 
ressaltar que a certidão de folhas 24 daqueles autos não dá notícia de ter 
sido necessário diligenciar diversas vezes para que fosse localizado o em-
bargante/executado. Diante da singeleza constatada pelo Oficial de Justiça 
em localizar o embargante no mesmo endereço em que o Fisco deixara 
de lograr êxito em suas tentativas de cientificar o contribuinte dos atos e 
termos do Processo Administrativo Fiscal n° 10510.600303/2012-72, é de 
reconhecer a invalidade das intimações efetuadas por editais no decorrer 
da tramitação do procedimento de constituição dos créditos exequendos.

Como asseverado na peça de ingresso, a notificação via edital se revela ca-
bível tão somente na hipótese de esgotadas as tentativas de notificação pessoal, 
o que não se verifica no caso em tela, posto que uma simples verificação in loco 
afastaria quaisquer dúvidas quanto ao domicílio do autor.
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enviadas, diante da inexistência do número indicado. Em que pese 
a possibilidade da Administração lançar mão da citação por edital, 
deve ocorrer tão somente quando frustradas as diligências de 
intimação do contribuinte, nos termos do art. 23, § 1º, do Decreto 
n. 70.235/19724.

É cediço que a prova da tentativa prévia de notificação pela via convencional 
incumbe a apelada, a quem cumpre demonstrar de forma robusta as investidas 
para notificação no endereço conhecido. Bem como o eventual recebimento das 
referidas notificações pelo devedor, o que não ocorreu no presente caso, posto 
que o que se observa é a opção ilegal e desarrazoada de excepcional notificação 
via editais sem esgotamento das vias anteriores/ordinárias.

Note-se que, dada a natureza dos lançamentos em questão, qual seja, não 
apresentação de documentos comprobatórios das deduções realizadas na de-
claração anula, seria lícita e de fácil cumprimento para o apelado a promoção de 
sua defesa mediante a apresentação dos documentos exigidos, como fora feita 
na oportunidade de defesa, posto que todas as deduções foram realizadas em 
conformidade com os ditames legais. 

Assim, a ausência da notificação para apresentação dos documentos exigidos, 
bem como a notificação de lançamento/auto de infração via edital em detrimento 
do conhecido endereço do embargante implicou em cerceamento de defesa, de-
notando a inexistência de regular procedimento administrativo fiscal, que maculou 
de nulidade a certidão da dívida ativa ao arrepio da legislação pátria, sendo tal 
fato constatado pela juíza de piso e que deve ser ratificada por esta R. Corte.

Deve ser observado também inexistir nos autos qualquer prova de que os 
editais ali apresentados foram efetivamente publicados nos moldes da legislação, 
não se tendo notícias do tempo e modo de sua publicação.

Destarte, não se afigura de exigibilidade o título que lastreia a execução cor-
relata, ante a ausência dos requisitos para sua verificação, merecendo, portanto, 
mantida a sua declaração de nulidade.

CONCLUSÃO:
Assim, diante de toda a fundamentação exposta, conclui-se que a Sentença 

guerreada deve ser MANTIDA em todos os termos. Em assim decidindo, estarão 
Vossas Excelências em consonância com o binômio mais humano, qual seja: 
DIREITO E JUSTIÇA.

Nestes termos, Pede deferimento.
De Aracaju para Recife, 28 de outubro de 2014.
Nadja Nara Ribeiro Rebouças     
OAB/SE 2.187
Márcia Cristina V. Ribeiro Galdino 
OAB/SE 4758

4 Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, 

na repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
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A notificação no endereço do contribuinte é via inicial presente 
na legislação de regência. Havendo o retorno da correspondência 
com a informação de não ter sido encontrado o número da resi-
dência através da notificação postal.

Sucede que na primeira diligência realizada por oficial de justiça 
do Juízo, foi o executado encontrado e aí consumada a citação.

Evidente a nulidade da notificação por edital e subsequente 
processo administrativo fiscal a acarretar, inclusive, o cerceamento 
de defesa também por inobservância do devido processo legal.

Dessa feita, não assiste razão à apelante no que atine à utiliza-
ção por edital, uma vez que não foram implementadas diligências 
tendentes à intimação pessoal do apelado. A conduta praticada 
pela Fazenda Nacional afrontou o princípio do devido processo 
legal e seus corolários, importando em cerceamento de defesa 
na esfera administrativa e exigindo a declaração de nulidade do 
crédito tributário constituído, consubstanciando-se na única medida 
apta a restaurar a legalidade. 

Neste sentido, os Julgados do Superior Tribunal de Justiça e 
deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA 
PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICA-
ÇÃO DO DEVEDOR NO PROCEDIMENTO ADMINIS-
TRATIVO EMBASADOR DA EXTRAÇÃO DOS TÍTULOS 

mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem 
o intimar; (Redação dada pela Lei nº 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

 II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova 
de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada 
pela Lei nº 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada 
pela Lei nº 11.196, de 2005)

a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei nº 
11.196, de 2005)

b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. 
(Incluída pela Lei nº 11.196, de 2005)

§ 1º Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste 
artigo ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta 
perante o cadastro fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: 
(Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)
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EXECUTIVOS. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ 
E CERTEZA DA CDA AFASTADA. AUSÊNCIA DE INTI-
MAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA.
1. A Certidão de Dívida Ativa é título que contém os 
requisitos da certeza e liquidez, conforme presunção 
estabelecida no art. 204 do CTN, mas admite prova em 
contrário, sendo afastada tal presunção se comprovado 
que o processo fiscal que lhe deu origem padece de 
algum vício.
2. Na espécie, o vício verificou-se anteriormente à própria 
inscrição, porquanto não realizada a notificação do lança-
mento, ato de importância fundamental na configuração 
da obrigação tributária. A sua ausência contaminou, por 
inteiro, o surgimento do crédito tributário executado.
3. A tese do exequente de que competiria ao contribuinte 
o ônus de comprovar as suas alegações não merece êxito 
por tratar-se de prova de fato negativo, não devendo ser 
exigido do contribuinte que demonstre em juízo que não 
foi devidamente notificado para se defender no processo 
administrativo, que se encontra em poder do exeqüente. 
No caso, caberia à Fazenda diligenciar e provar a efetiva 
notificação do contribuinte para se defender.
4. O aresto recorrido entendeu não procedente a argüição 
de nulidade invocada pela ausência de intimação pessoal 
do representante da Fazenda considerando diversas parti-
cularidades ocorridas no trâmite do processo. A Fazenda, 
atendendo a comunicação veiculada no diário oficial, 
compareceu inúmeras vezes nos autos, inclusive para 
dispensar a produção de provas e requerer o julgamento 
antecipado da lide, sem haver suscitado a nulidade.
5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no Ag 1022208 GO 2008/0045121-5, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, publ. 21/11/2008)

Ementa: EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXE-
CUTIVIDADE. COBRANÇA DE TAXA DE OCUPAÇÃO. 
NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
DEMARCAÇÃO DE TERRENO DA MARINHA. CITAÇÃO 
POR EDITAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE NOTIFICA-
ÇÃO PESSOAL DOS INTERESSADOS. IMPROVIMEN-
TO DA APELAÇÃO. 
1. Apelação interposta contra sentença que, acolhendo a 
exceção de pré-executividade, julgou extinto o processo 
de execução fiscal ajuizado para a cobrança de parcelas 
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em atraso relativas à taxa de ocupação de terreno da 
marinha. 
2. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional 
o art. 11 do Decreto-Lei nº 9.760 /46, por ofensa as ga-
rantias do contraditório e da ampla defesa. Segundo a 
Suprema Corte, o cumprimento do devido processo legal 
pressupõe a notificação pessoal do interessado. (ADI-
-MC 4264 - Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 
3. Correta a sentença que determinou a desconstituição 
da CDA, dado que a União aviventou a área de marinha, 
através de procedimento administrativo, sem a convoca-
ção dos interessados, senão por edital, em descompasso 
com a orientação segura do STJ e do STF, e em afronta 
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
4. Apelação improvida. 
(TRF 5, AC 200883000184821, Rel. Des. Paulo Machado 
Cordeiro, 2ª Turma, publ. 14/03/2014)

Assim, nego provimento à apelação, mantendo a sentença em 
todos os seus termos. 

É como voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 33.424-PB 

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CAR-
 VALHO (CONVOCADO)
Apelantes:  VAMBERTO DE SOUZA CORREIA E INSTITUTO 
 BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUR-
 SOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Apelados:  OS MESMOS
Reptes.:  DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E PROCURA-
 DORIA REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO

EMENTA: AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRA-
ÇÃO. DESTRUIÇÃO POR MEIO DE DEPOSIÇÃO 
DE ATERRO, 0,0406HA. DE FLORESTAS EM ÁREA 
DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, SEM AUTORI-
ZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. CONVERSÃO 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESERVA-
ÇÃO, MELHORIA E RECUPERAÇÃO DO MEIO 
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AMBIENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA 
LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Trata-se de remessa necessária e apelação 
contra sentença que julgou parcialmente pro-
cedente o pedido de anulação de multa de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais), para apenas converter 
a sanção pecuniária – decorrente de ato adminis-
trativo que autuou o demandante pela destruição, 
por meio de deposição de aterro, de 0,0406 ha de 
florestas em área de preservação permanente, 
sem autorização do órgão competente – em ser-
viços de preservação, melhoria e recuperação do 
meio ambiente.  Honorários advocatícios fixados 
contra o réu em R$ 900,00 (novecentos reais), 
nos termos do CPC/73, art. 20, § 4º.
2. Entendeu o douto magistrado que, embora a 
aplicação da multa tenha observado o valor míni-
mo fixado no Decreto nº 6.514/08, art. 43, não se 
apresentou como a solução mais apropriada ao 
caso concreto ante a hipossuficiência do autor 
e o possível comprometimento da efetividade da 
medida por falta de meios e de bens capazes de 
garantir uma eventual cobrança futura. 
3. Em suas razões de recurso, Vamberto de Sou-
za Correia aduz que os agentes ambientais, ao 
aplicar a multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) não observaram princípios constitucio-
nais da razoabilidade e proporcionalidade, ante 
a capacidade econômica do administrado, res-
saltando que a desproporção da multa cominada 
implica no reconhecimento da sua ilegalidade e 
do seu caráter confiscatório. 
4. Assevera que, não obstante o juízo singular 
tenha acolhido o pedido subsidiário do autor, 
consistente na conversão da multa aplicada em 
prestação de serviços em serviços de preserva-
ção, melhoria e recuperação do meio ambiente, 
mostra-se muita mais eficiente a conscientização 
do indivíduo violador da lei ambiental e a conse-
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quente anulação do auto de infração expedido. 
Alega, ademais, violação aos princípios da lega-
lidade e tipicidade.
5. O IBAMA, por sua vez, apela pugnando pela re-
forma parcial da sentença quanto ao acolhimento 
do pedido de conversão da pena de multa em 
prestação de serviços em serviços de preserva-
ção, melhoria e recuperação do meio ambiente, 
eis que as medidas adotadas pela autuação admi-
nistrativa se basearam na legislação ambiental 
vigente. Defende que o enquadramento legal do 
auto de infração foi corretamente capitulado, bem 
como a multa valorada em conformidade com o 
valor previsto na norma e com os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. 
6. Afirma ainda que a redução da multa não 
pode ser ficada apenas com base na capacidade 
econômica do infrator, devendo ser sopesados 
outros critérios, a exemplo dos danos causados 
ao meio ambiente.
7. A conduta do promovido está tipificada no 
artigo 43 do Decreto 6514/08, na medida em que 
foi autuado por destruir, por meio de deposição 
de aterro, 0,0406ha de florestas ou demais formas 
de vegetação natural em área de preservação 
permanente, sem autorização do órgão com-
petente, sendo legal o procedimento adotado 
pelos agentes do IBAMA, tendo em vista que 
embargaram aterro que atingiu a vegetação de 
influência do complexo do Rio Timbó, segundo a 
documentação acostada aos autos (fls. 108/114).
8. Assim, a parte demandante não demonstrou 
qualquer ilegalidade no auto de infração expe-
dido, diante da comprovação de existência de 
construções irregulares em área de preservação 
permanente, limitando-se sua argumentação à 
desproporcionalidade da multa cominada.
9. Em que pese a alegada hipossuficiência eco-
nômica do infrator, prevalece a observância ao 
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princípio da legalidade, devendo ser mantida a 
multa aplicada no mínimo legal. Precedente desta 
Segunda Turma: AC 567.030/PB, Relator: Desem-
bargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 
DJe 13/02/2014.
10. No que diz respeito à verba honorária, 
apesar deste Relator entender ser aplicável o 
regramento trazido pela Lei 13.105/2015-CPC, a 
Segunda Turma já pontua entendimento majori-
tário no sentido de prestigiar o princípio da não 
surpresa, segundo o qual não podem as partes 
ser submetidas a um novo regime processual 
financeiramente oneroso, ao meio de uma liça 
que ainda se desenvolve. E nessa linha, há que 
ser aplicada a disciplina do CPC de 1973, que 
não proibia a fixação de honorários em quantia 
certa e também não previa honorários advocatí-
cios recursais. Ressalvado o posicionamento do 
Relator, que entende ser aplicável o regramento 
trazido pela Lei 13.105/2015-CPC.
11. Honorários advocatícios mantidos em R$ 
900,00 (novecentos reais), de acordo com o traba-
lho profissional empregado e a complexidade da 
causa, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73. 
12. Apelação do autor improvida e remessa ne-
cessária e apelação do IBAMA providas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível, 
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desembar-
gadores Federais da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, à unanimidade, em negar provimento à apelação 
do autor e dar provimento à remessa necessária e à apelação do 
IBAMA, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas 
que estão nos autos e que fazem parte deste julgado.      

Recife, 14 de junho de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO - 
(Relator Convocado)
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RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE 

CARVALHO (Convocado): 

Trata-se de remessa necessária e apelações contra senten-
ça que julgou parcialmente procedente o pedido de anulação de 
multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para apenas converter a 
sanção pecuniária – decorrente de ato administrativo que autuou o 
demandante pela destruição, por meio de deposição de aterro, de 
0,0406ha. de florestas em área de preservação permanente, sem 
autorização do órgão competente – em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação do meio ambiente.  Honorários advocatícios 
fixados contra o réu em R$ 900, 00 (novecentos reais), nos termos 
do CPC/73, art. 20, § 4º.

Entendeu o douto magistrado que, embora a aplicação da multa 
tenha observado o valor mínimo fixado no Decreto nº 6.514/08, art. 
43, não se apresentou como a solução mais apropriada ao caso 
concreto ante a hipossuficiência do autor e o possível compro-
metimento da efetividade da medida por falta de meios e de bens 
capazes de garantir uma eventual cobrança futura. 

Em suas razões de recurso, Vamberto de Souza Correia aduz 
que os agentes ambientais, ao aplicar a multa no montante de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) não observaram princípios constitucionais 
da razoabilidade e proporcionalidade, ante a capacidade econô-
mica do administrado, ressaltando que a desproporção da multa 
cominada implica no reconhecimento da sua ilegalidade e do seu 
caráter confiscatório. 

Assevera que, não obstante o juízo singular tenha acolhido 
o pedido subsidiário do autor, consistente na conversão da multa 
aplicada em prestação de serviços de preservação, melhoria e 
recuperação do meio ambiente, mostra-se muita mais eficiente a 
conscientização do indivíduo violador da lei ambiental e a conse-
quente anulação do auto de infração expedido. Alega, ademais, 
violação aos princípios da legalidade e tipicidade.

O IBAMA, por sua vez, apela pugnando pela reforma da sen-
tença, apenas  quanto ao acolhimento do pedido de conversão da 
pena de multa em prestação de serviços de preservação, melhoria 
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e recuperação do meio ambiente, eis que, segundo entende, as 
medidas adotadas pela autuação administrativa se basearam na 
legislação ambiental vigente. 

Defende que o enquadramento legal do auto de infração foi 
corretamente capitulado, bem como a multa valorada em con-
formidade com o valor previsto na norma e com os princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade. 

Afirma ainda que a redução da multa não pode ser fixada 
apenas com base na capacidade econômica do infrator, devendo 
ser sopesados outros critérios, a exemplo dos danos causados ao 
meio ambiente.

Contrarrazões às fls. 242/258, e 287/296. 

Subiram os autos, sendo-me conclusos por força de distribui-
ção.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO
O  SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE 

CARVALHO (Relator Convocado): 

Vamberto de Souza Correia interpôs ação anulatória de auto 
de infração nº 642023-D lavrado pelo IBAMA, por ter sido autuado 
por destruir, por meio de deposição de aterro, 0,0406ha de florestas 
em área de preservação permanente, sem autorização do órgão 
competente. Requereu, subsidiariamente, a conversão da sanção 
pecuniária em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
do meio ambiente.  

Com efeito, a conduta do promovido está tipificada no artigo 43 
do Decreto 6.514/08, na medida em que foi autuado por destruir, 
por meio de deposição de aterro, 0,0406ha de florestas ou demais 
formas de vegetação natural em área de preservação permanente, 
sem autorização do órgão competente, sendo legal o procedimento 
adotado pelos agentes do IBAMA, tendo em vista que embargaram 
aterro que atingiu a vegetação de influência do complexo do Rio 
Timbó, segundo a documentação acostada aos autos (fls. 108/114).
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Assim, a parte demandante não demonstrou qualquer ilega-
lidade no auto de infração expedido, diante da comprovação de 
existência de construções irregulares em área de preservação 
permanente, limitando-se sua argumentação à desproporcionali-
dade da multa cominada.       

Quanto à sanção pecuniária aplicada, entendo que, em que 
pese a alegada hipossuficiência econômica do infrator, e as dis-
posições do artigo 6º da Lei nº 9.605/98 (Art. 6º Para imposição e 
gradação da penalidade, a autoridade competente observará: I - a 
gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas 
consequências para a saúde pública e para o meio ambiente; II - 
os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação 
de interesse ambiental; III - a situação econômica do infrator, no 
caso de multa.”), prevalece, no caso, a observância ao princípio 
da legalidade, devendo ser mantida a multa aplicada, posto que 
imposta no mínimo legal (R$ 500,00).        

No mesmo sentido, cito julgado desta Segunda Turma:       
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IBAMA. ANI-
MAIS SILVESTRES MANTIDOS EM CATIVEIRO SEM 
AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. ANULA-
ÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. NÃO CABIMENTO.
1. Hipótese em que requer o autor a nulidade de auto de 
infração lavrado pelo IBAMA, para que seja desconside-
rada a multa a ele aplicada por manter em sua residência 
seis aves silvestres (dois galos de campina, dois sabiás, 
uma graúna e um azulão) sem autorização do órgão 
competente;
2. Manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem 
a devida autorização, licença ou permissão, constitui 
infração prevista no art. 29, parágrafo 1º, III, da Lei nº 
9.605/98, punível com multa, devendo ser mantido o 
auto de infração;
3. A alegada ausência de má-fé do infrator e o fato de que 
já teria sido punido na instância criminal com a prestação 
de serviços à comunidade não descaracteriza a incidência 
da norma vedante;
4. O Decreto nº 6.514/2008 prevê, expressamente, o valor 
da multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por espécime 
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apreendido, inexistindo desproporcionalidade no valor 
final da multa, que foi de R$ 3.000,00 (três mil reais);
5. Apelação improvida.
(AC 567.030/PB, Segunda Turma, Relator: Desembar-
gador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, DJe 
13/02/2014.)

No que diz respeito à verba honorária, entendo ser aplicável 
o regramento trazido pela Lei 13.105/2015-CPC, que no art. 85 
disciplina o assunto, inclusive dando ênfase à fixação da remune-
ração dos advogados através de percentual incidente sobre o valor 
da condenação ou do proveito econômico ou do valor atualizado 
da causa, inclusive fazendo destaque para as causas em que a 
Fazenda Pública figurar como parte (§ 3º). Também o vigente CPC 
inova ao prever honorários advocatícios recursais. (§ 11)        

Não desconheço que em razão da incipiência de aplicação de 
um novo código, muitas dúvidas advenham, notadamente no que 
diz respeito a conflitos intertemporais de normas. Parece-me ser 
caminho certo a atenção ao que diz o art. 14 da lei em comento: 
“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediata-
mente aos processos em curso, respeitados os atos processuais 
praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência 
da norma revogada.”         

Por outro lado, não posso olvidar que a Segunda Turma já pon-
tua entendimento majoritário no sentido de prestigiar o princípio da 
não surpresa, segundo o qual não podem as partes ser submetidas 
a um novo regime processual financeiramente oneroso, ao meio 
de uma liça que ainda se desenvolve. E nessa linha, há que ser 
aplicada a disciplina do CPC de 1973, que não proibia a fixação 
de honorários em quantia certa e também não previa honorários 
advocatícios recursais.          

Esse posicionamento da Segunda Turma pode ser sentido 
quando do julgamento da AC 587.302-PE, bem assim da APELREEX 
0802623-03.2013.4.05.8300, havidas na sessão ordinária do dia 
29/03/2016, onde, em nome da harmonia das decisões, ressalvei 
o ponto de vista acima narrado e acompanhei os relatores que en-
tendiam diversamente. Em ambos os julgamentos, deixei registrada 
em notas taquigráficas a provisoriedade do posicionamento que 
assumi, deixando espectro para possível revisão da linha de julgar.  
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Com ser assim, ainda animado pela harmonia das decisões 
turmárias, mantenho neste julgado a regra do direito anterior, em 
respeito à jurisprudência desta Segunda Turma.

Assim, mantenho os honorários advocatícios em R$ 900,00 
(novecentos reais), de acordo com o trabalho profissional empre-
gado e a complexidade da causa, nos termos do art. 20, §§ 3º e 
4º, do CPC/73. 

Diante do exposto, nego provimento à apelação do autor e dou 
provimento à remessa necessária e à apelação do IBAMA. 

É como voto.  

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO N° 0800327-
37.2015.4.05.8300-PE (PJe)

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO 
 CORDEIRO
Apelada:  UNIDADE TÉCNICA AGÊNCIA DE DEFESA E FIS-
 CALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DE PERNAMBUCO - 
 ADAGRO 
Parte Int.:  ESTADO DE PERNAMBUCO
Adv/Proc:  DR. ANDRÉ OLIVEIRA DE SOUZA (APDA.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. SUSPEN-
SÃO DE ORDEM DE SACRIFÍCIO DE EQUINOS 
SUPOSTAMENTE CONTAMINADOS COM “MOR-
MO” E REALIZAÇÃO DE EXAME CONTRAPRO-
VA. RESULTADO PARCIALMENTE “NEGATIVO”. 
MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO QUANTO AOS 
ANIMAIS NÃO CONTAMINADOS. MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA.
1. Remessa necessária e apelação interpostas 
contra sentença que julgou parcialmente proce-
dente a presente ação cautelar inominada. Pedido 
de apreciação de agravo retido manejado em face 
de provimento liminar.
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2. Demanda que foi ajuizada com o fito de obstar 
o sacrifício de 9 equinos diagnosticados com 
zoonose denominada “mormo”, por meio do 
exame de metodologia Fixação de Complemen-
to - FC. Autor havia requerido a suspensão da 
ordem administrativa e a realização urgente de 
um segundo exame, mais acurado (metodologia 
denominada “Western Blotting - WB”), a título de 
contraprova.
3. Caso em que o apelado explicitou em sua pe-
tição inicial que o ajuizamento da ação principal 
dependeria do resultado dos exames reques-
tados. O ajuizamento da ação principal estaria 
condicionado à obtenção de resultado “negativo” 
para a doença, através da realização do exame 
pleiteado via ação cautelar.
4. “Se o pedido constante da medida cautelar não 
exaure o formulado no feito principal, não há que 
se falar em satisfatividade, a ensejar a aplicação 
do parágrafo 3° do art. 1º da Lei nº 8.437/92” (MC 
n° 2552/RN, Des. Fed. Rel. Francisco Cavalcan-
ti, Primeira Turma, julgado em 14/05/2009, DJ: 
10/07/2009).
5. A demonstração da probabilidade do direito é 
requisito indispensável à concessão das medi-
das antecipatórias do provimento jurisdicional. 
In casu, tal requisito restou cumprido, diante 
dos diversos laudos oficiais de análise emitidos 
pela LANAGRO/PE que apontam à baixa proba-
bilidade de estarem contaminados os 9 equinos 
em comento.
6. A União não se desincumbiu do ônus de in-
firmar as alegações autorais, tampouco trouxe 
qualquer documentação aos autos (tanto no 
agravo retido, quanto na contestação).
7. Além de reconhecer expressamente que o 
método questionado tem baixa precisão, a reali-
zação do exame sob o método Western Blotting 
- WB revela-se do interesse da apelante, eis que 
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detectaria mais acertadamente a presença ou não 
da zoonose nos animais.
8. A determinação liminar da realização de exame 
contraprova foi medida acertada. No resultado 
do exame, constatou-se que 4 dos 9 equinos não 
haviam sido contaminados pela zoonose.
9. Não se vislumbra grave risco de dissemina-
ção da doença ocasionada pela abstenção do 
sacrifício, eis que a propriedade do apelado já se 
encontra interditada e submetida a um regime de 
saneamento para erradicação do “mormo”, sob 
a fiscalização da ADAGRO.
10. Sentença que determinou à Administração 
Pública que se abstivesse de sacrificar os ani-
mais com resultado “negativo” no exame realiza-
do a título de contraprova, sem prejuízo de novos 
exames que possam ser produzidos pelos entes 
fiscalizatórios até a definitiva desinterdição da 
propriedade.
11. Diante da possibilidade de a Administração 
Pública, a qualquer tempo, realizar novos exames 
e tomar as medidas cabíveis em prol do interesse 
público, não há que se falar em inobservância 
ao princípio da supremacia do interesse público 
sobre o privado.
12. Remessa necessária, apelação e agravo retido 
desprovidos.

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que figuram como 
partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento 
à remessa necessária, à apelação e ao agravo retido, nos termos do 
Relatório, do voto do Relator e das notas taquigráficas constantes 
dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 28 de abril de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEI-
RO - Relator
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RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHA-

DO CORDEIRO:

Cuida-se de remessa necessária e de apelação interposta 
pela União contra sentença (fls. 153/158) que julgou parcialmente 
procedente a presente ação cautelar inominada.

A demanda foi ajuizada com o fito de obstar o sacrifício de 
9 equinos diagnosticados com a zoonose “mormo” por meio do 
exame de metodologia Fixação de Complemento - FC. O autor re-
quereu a suspensão da ordem administrativa e a realização urgente 
de um segundo exame, mais acurado (metodologia denominada 
“Western Blotting - WB”), a título de contraprova.

O juízo de origem deferiu o provimento liminar pretendido (fls. 
55/57), determinando fosse realizado o exame contraprova utili-
zando o método Western Blotting - WB. A União interpôs agravo 
retido em face do decisum (fls. 77/91).

Segundo o resultado do exame, 4 dos 9 equinos não haviam 
sido contaminados pela zoonose (fls. 125/126).

Convém transcrever o dispositivo da sentença hostilizada:
Posto isso, afastada a preliminar suscitada pela ADA-
GRO, julgo procedente em parte o pedido, para, realizada 
a contraprova determinada em liminar (com natureza 
satisfativa) e confirmada a sua imprescindibilidade, de-
terminar que os demandados se abstenham de sacrificar 
os animais com resultado negativo no exame realizado 
por determinação judicial, sem prejuízo de novos exames 
que possam ser produzidos pelos entes fiscalizatórios 
até a definitiva desinterdição da propriedade, proferindo 
o julgamento com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC.

Insurgindo-se contra o decisum, a União interpôs apelo (fls. 
176/189), no qual requer a apreciação do agravo retido e susten-
ta: a) que nos autos da ação cautelar não restou demonstrado o 
requisito da fumaça do bom direito; b) que, em caso de detecção 
de animais testados com resultado “positivo”, impõe-se sejam sa-
crificados imediatamente diante do grave risco de disseminação 
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da doença, inclusive para humanos; c) que deve ser observado o 
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado; d) 
que a simples contrariedade do particular ante a devida atuação 
fiscalizatória a cargo da Administração Pública não possui o condão 
de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Contrarrazões às fls. 198/202.

É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHA-

DO CORDEIRO (Relator):

Inicialmente deve ser analisado o agravo retido (fls. 77/91), 
interposto contra provimento liminar que (i) deferiu a realização 
de exame-contraprova nos 9 equinos, (ii) determinando que as rés 
se abstivessem de sacrificar os animais até ulterior deliberação. 
Contrarrazões ao agravo retido às fls. 97/102.

No agravo retido, a União alega: a) que a tutela antecipada 
pleiteada e concedida no caso esgota no todo ou em parte o objeto 
da ação, violando o disposto no art. 1°, § 3°, da Lei n° 8.437/92; b) 
que inexiste demonstração nos autos da “fumaça do bom direito” 
ante a falta de comprovação de ilegalidade da atuação da adminis-
tração pública; c) que merece destaque o princípio da supremacia 
do interesse público sobre o interesse privado; d) que “nenhuma 
mácula vicia a fiscalização questionada pelo demandante” e que 
a irresignação do particular ante a devida atuação fiscalizatória a 
cargo da Administração Pública “com genéricas alegações”, não 
afasta a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

O art. 1°, § 3°, da Lei n° 8.437/92 dispõe que:
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do 
Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer 
outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda 
vez que providência semelhante não puder ser concedi-
da em ações de mandado de segurança, em virtude de 
vedação legal.
(...)
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo 
ou em qualquer parte, o objeto da ação.
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Não há que se falar em violação ao art. 1°, § 3°, da Lei n° 
8.437/92, eis que foi requerida liminarmente a realização de exa-
me de contraprova nos 9 equinos pelo método Western Blotting 
- WB, impondo-se, para tanto, a necessidade de sustar a ordem 
administrativa que determinou o sacrifício dos referidos animais.

Em sua petição inicial, o autor explicitou (fl. 47) que o ajuiza-
mento da “ação principal” dependeria do resultado dos exames 
requestados. Isto é, o ajuizamento da “ação principal” (e nela a 
formulação de outros pedidos) estaria condicionado à obtenção de 
resultado “negativo” para a doença, através da realização do exame 
pleiteado via ação cautelar. Portanto, “Se o pedido constante da 
medida cautelar não exaure o formulado no feito principal, não há 
que se falar em satisfatividade, a ensejar a aplicação do parágrafo 
3° do art. 1º da Lei nº 8.437/921”.

Quanto aos demais argumentos constantes no mencionado 
recurso, a matéria nele tratada se confunde com o próprio mérito do 
presente recurso apelatório, motivo pelo qual passo à sua análise.

A demonstração da probabilidade do direito é requisito indis-
pensável à concessão das medidas antecipatórias do provimento 
jurisdicional. In casu, verifico que esse requisito restou cumprido. 
Explico.

A petição inicial foi instruída com farta documentação (fls. 
05/38), incluindo laudos oficiais de análise emitidos pela LANA-
GRO/PE.

O primeiro laudo (05/09/2014) foi emitido com base no exame 
de 111 amostras, das quais apenas 1 foi testada “positiva” para 
a doença denominada “mormo” (fls. 26/27). O segundo laudo 
(29/10/2014) foi elaborado com base na análise de 113 amostras, 
revelando apenas 1 resultado “positivo” (fls. 23/24). Um terceiro 
laudo (29/12/2014) foi elaborado utilizando o método Western Blot-
ting - WB e, com base no exame de 80 amostras, foram obtidos 5 
resultados “positivos”.

1 MC n° 2.552/RN, Des. Fed. Rel. Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, 
julgado em 14/05/2009, DJ: 10/07/2009.
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Portanto, diante da baixa probabilidade de estarem conta-
minados os 9 equinos, a determinação da realização de exame 
contraprova foi medida acertada.

A União não se desincumbiu do ônus de infirmar as alegações 
autorais, tampouco trouxe qualquer documentação aos autos (tanto 
no agravo retido, quanto na contestação). Ademais, afirmou em 
sua defesa que “o método da Fixação de Complemento - FC tem 
‘sensibilidade baixa’ (...), diferentemente do método de Western 
Blotting - WB, que tem ‘alta sensibilidade’ e, portanto, maior pre-
cisão para detectar o animal ‘positivo’” (fl. 68).

Desse modo, além de a União reconhecer expressamente que 
o método questionado tem baixa precisão, a realização do exame 
sob o método Western Blotting - WB revela-se do interesse da 
apelante, eis que detectaria mais acertadamente a presença ou 
não da zoonose nos animais.

Não se vislumbra grave risco de disseminação da doença, 
posto que a propriedade do apelado encontra-se interditada e sub-
metida a um regime de saneamento para erradicação do “mormo”, 
sob a fiscalização da ADAGRO.

Outrossim, o juízo de origem determinou apenas que a Adminis-
tração Pública se abstivesse de sacrificar os animais com resultado 
“negativo” no exame realizado a título de contraprova, sem prejuízo 
de novos exames que possam ser produzidos pelos entes fiscali-
zatórios até a definitiva desinterdição da propriedade.

Diante da possibilidade de a Administração Pública, a qualquer 
tempo, realizar novos exames e tomar as medidas cabíveis em 
prol do interesse público, não há que se falar em inobservância 
ao princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.

Com essas considerações, nego provimento à remessa ne-
cessária, à apelação e ao agravo retido.

É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL N° 529.738-CE

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CAR-
 VALHO (CONVOCADO)
Apelante:  FRANCISCO DE ASSIS REBOUÇAS
Apelada:  FAZENDA NACIONAL
Advs./Procs.:  DRS. TARCIANO CAPIBARIBE BARROS E OU-
 TROS (APTE.)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. IM-
POSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. RECIBOS 
EMITIDOS POR PROFISSIONAL DE FISIOTERA-
PIA. SÚMULA ADMINISTRATIVA DE DOCUMEN-
TAÇÃO TRIBUTARIAMENTE INEFICAZ. RECIBOS 
DECLARADOS IDEOLOGICAMENTE FALSOS 
POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO 
DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. 
ÔNUS DA PROVA INVERTIDO. NÃO SATISFAÇÃO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Apelação de sentença que julgou improcedente 
o pedido veiculado na ação declaratória de nuli-
dade. Entendeu o Juízo originário que o postu-
lante não se desincumbiu do ônus de comprovar 
sua alegação de que o Processo Administrativo 
nº 10380.010736/2005-35 é nulo de pleno direito, 
visto que nele foram assegurados o contraditório 
e a ampla defesa, concluindo a Administração 
que os recibos emitidos pelo autor na qualidade 
de profissional de fisioterapia, no período entre 
2000 e 2002, são inidôneos, por não correspon-
derem à renda por ele declarada, culminando o 
procedimento com a edição da Súmula Adminis-
trativa de Documentação Tributariamente Inefi-
caz. Honorários advocatícios arbitrados em 4,8% 
da dívida atualizada.
II. Afirma o apelante que houve um lapso quando 
da entrega das suas declarações, alegando que 
delegou tal função a um profissional de contabi-
lidade. Aduz ainda que a prestação dos serviços 
de fisioterapia era realizada com o auxílio de 
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estagiários, pelo que era possível o atendimento 
dos pacientes especificados, fora do horário de 
trabalho que prestava como servidor público. 
Argumenta também que o ônus da prova sobre a 
falsidade dos recibos é da Fazenda Pública. Aduz 
que a sentença não se pronunciou a respeito do 
pedido de perícia contábil a ser realizada sobre 
os recibos, caso fossem considerados falsos. 
Aponta ainda que os honorários advocatícios 
foram fixados em valor exorbitante, pelo que 
requer a sua minoração.
III. Verifica-se que pretende o apelante a suspen-
são das Execuções Fiscais nº 0014953-64.2005. 
4.05.8100 e nº 0011191-69.2007.4.05.8100, sob a ale-
gação de que o processo administrativo que gerou 
o débito exequendo ser nulo de pleno direito (Pro-
cesso Administrativo nº 10380. 010736/2005-35).
IV. Compulsando os autos, observa-se que o 
processo administrativo referido culminou com a 
edição da Súmula Administrativa de Documenta-
ção Tributariamente Ineficaz, na qual se concluiu 
que os recibos emitidos pelo apelante são inidô-
neos. Restou ali apurado, após uma produção 
considerável de provas material e testemunhal, 
referente esta a declaração prestada por 6 (seis) 
pacientes, que a situação econômico-financeira 
do apelante demonstra que não houve a percep-
ção dos rendimentos informados pelos usuários 
das despesas médicas (a renda auferida com o 
serviço de fisioterapia, entre 2000-2002, chegaria 
ao montante de R$ 2.284.960,08 - dois milhões, 
duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e 
sessenta reais e oito centavos, segundo os reci-
bos), e que os valores utilizados como dedução 
são incompatíveis com o preço praticado no mer-
cado local, além de ser humanamente impossível 
o atendimento a um elevado número de clientes 
que importaria deslocamentos intermunicipais e 
interestaduais. Consideraram-se ideologicamen-
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te falsos, imprestáveis e ineficazes os recibos 
emitidos entre os anos 2000-2002 pelo autor, 
não podendo ser utilizados para a dedução do 
Imposto de Renda de Pessoa Física.    
V. É descabida a alegação do recorrente de que 
o ônus da prova sobre a invalidade dos recibos 
cabe à Fazenda, porque uma vez caracterizada 
a inidoneidade dos documentos por meio de 
procedimento administrativo regular, inverte-se 
o ônus da prova, passando a decisão adminis-
trativa a gozar de presunção de veracidade. Este 
Regional já se posicionou neste sentido: “Os 
atos administrativos gozam de presunção de 
legitimidade e veracidade, presunção essa juris 
tantum, ou seja, relativa, onde gera a inversão 
do ônus da prova, cabendo ao particular, indi-
car que ocorreu algum vício insanável, gerador 
de invalidade no ato” (Terceira Turma, AG/SE 
08042738520154050000, Rel. Des. Federal Cid 
Marconi, unânime, Julgamento: 27/10/2015).
VI. Ademais, percebe-se a integração e a partici-
pação do demandante durante a fase do procedi-
mento administrativo, por meio da sua assinatura 
no termo de intimação fiscal de fl. 67, bem como 
do termo de declaração de fl. 80.
VII. No que toca à perícia contábil, vislumbra-se 
que o requerente professou a tese, desde a sua 
inicial, de que os recibos emitidos por si eram 
verdadeiros, e que o “Fisco cometeu equívoco 
inescusável de generalizar a inidoneidade dos 
recibos emitidos pelo autor (...)”, conforme se 
verifica à fl. 10. Na petição de fls. 501/502, mo-
mentos antes da conclusão dos autos para a 
prolação da sentença, afirmou o demandante 
que caso os recibos fossem considerados falsos, 
necessária a determinação da perícia contábil. 
VIII. Ora, a perícia contábil deve ser requerida 
expressamente pelo interessado, ou seja, por 
aquele que tem o ônus de comprovar suas ale-
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gações, no caso, o autor. A falsidade ou não 
dos documentos é o objeto da própria perícia. 
Ademais, além de não ter havido requerimento 
expresso da prova pericial, tal medida vai de 
encontro à tese defendida pelo autor/apelante 
durante o trâmite processual. Cabia-lhe, desde 
o início do processo, ter-se comportado como 
quem pretende comprovar suas alegações, e não 
procurado atribuir o ônus da prova à ré, o que 
foi rechaçado pela sentença e é repudiado pela 
jurisprudência deste Regional, em razão da pre-
sunção de veracidade dos atos administrativos. 
IX. Honorários advocatícios fixados em R$ 
2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, 
§§ 3º e 4º, do CPC/73, em desfavor do autor. Res-
salvada a posição do relator, que entende pela 
aplicação do CPC de 2015.
X. Apelação parcialmente provida, apenas no que 
diz respeito à verba honorária.

ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível, 
em que são partes as acima mencionadas, acordam os Desem-
bargadores Federais da Segunda Turma do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, à unanimidade, em dar parcial provimento à 
apelação, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas 
que estão nos autos e que fazem parte deste julgado.

Recife, 24 de maio de 2016. (Data de julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE CARVALHO - 
Relator Convocado

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE 

CARVALHO (Convocado): 

Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente 
o pedido veiculado na ação declaratória de nulidade. Entendeu 
o Juízo originário que o postulante não se desincumbiu do ônus 
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de comprovar sua alegação de que o Processo Administrativo 
nº 10380.010736/2005-35 é nulo de pleno direito, visto que nele 
foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, concluindo 
a Administração que os recibos emitidos pelo autor na qualidade 
de profissional de fisioterapia, no período entre 2000 e 2002, são 
inidôneos, por não corresponderem à renda por ele declarada, cul-
minando o procedimento com a edição da Súmula Administrativa de 
Documentação Tributariamente Ineficaz. Honorários advocatícios 
arbitrados em 4,8% da dívida atualizada.

Afirma o apelante que houve um relapso quando da entrega 
das suas declarações, alegando que delegou tal função a um 
profissional de contabilidade. Aduz ainda que a prestação dos 
serviços de fisioterapia era realizada com o auxílio de estagiários, 
pelo que era possível o atendimento dos pacientes especificados, 
fora do horário de trabalho que prestava como servidor público. 
Argumenta também que o ônus da prova sobre a falsidade dos 
recibos é da Fazenda Pública. Aduz que a sentença não se pro-
nunciou a respeito do pedido de perícia contábil a ser realizada 
sobre os recibos, caso fossem considerados falsos. Aponta ainda 
que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante, 
pelo que requer a sua minoração.

A Fazenda Nacional, em suas contrarrazões, sustenta que a lei 
permite que as despesas com saúde sejam deduzidas do imposto 
de renda, mas que foi verificado no processo administrativo em 
comento o abuso do direito mediante a emissão de recibos falsos, 
constatando a Receita Federal que vultosas quantias haviam sido 
deduzidas da base de cálculo do imposto de renda por 44 contri-
buintes no ano calendário de 2000, 81 em 2001 e 159 em 2002, 
a título de despesas médicas de fisioterapia com o demandante 
Francisco de Assis Rebouças. Sustenta ainda a Fazenda que os 
valores somados correspondentes aos recibos emitidos atingem 
o montante de R$ 1.277.691,08 (um milhão, duzentos e setenta e 
sete mil, seiscentos e noventa e um reais e oito centavos), muito 
acima do valor declarado pelo requerente no seu imposto de ren-
da. Afirma ainda que o apelante era servidor do Instituto Dr. José 
Frota, com carga horária de 30 horas semanais, pelo que é hu-
manamente impossível ter-se realizado os atendimentos alegados 
pelo recorrente.  
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Subiram os autos, sendo-me conclusos por força de distribuição.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE 

CARVALHO (Relator Convocado): 

Verifica-se que pretende o apelante a suspensão das Execu-
ções Fiscais nº 0014953-64.2005.4.05.8100 e nº 0011191-69.2007. 
4.05.8100, sob a alegação de que o processo administrativo que 
gerou o débito exequendo ser nulo de pleno direito (Processo 
Administrativo nº 10380.010736/2005-35).

Compulsando os autos, observa-se que o processo adminis-
trativo referido culminou com a edição da Súmula Administrativa de 
Documentação Tributariamente Ineficaz, na qual se concluiu que os 
recibos emitidos pelo apelante são inidôneos. Restou ali apurado, 
após uma produção considerável de provas material e testemunhal, 
referente esta a declaração prestada por 6 (seis) pacientes, que 
a situação econômico-financeira do apelante demonstra que não 
houve a percepção dos rendimentos informados pelos usuários das 
despesas médicas constantes de suas declarações de rendimentos 
(a renda auferida com o serviço de fisioterapia, entre 2000-2002, 
chegaria ao montante de mais de R$ 2.284.960,08 – dois milhões, 
duzentos e oitenta e quatro mil, novecentos e sessenta reais e 
oito centavos, segundo os recibos), e que os valores utilizados 
como dedução são incompatíveis com o preço praticado no mer-
cado local, além de ser humanamente impossível o atendimento 
a um elevado número de clientes que importaria deslocamentos 
intermunicipais e interestaduais. Considerou-se ideologicamente 
falsos, imprestáveis e ineficazes os recibos emitidos entre os anos 
2000-2002 pelo autor, não podendo ser utilizados para a dedução 
do Imposto de Renda de Pessoa Física.    

Assim, é descabida a alegação do recorrente de que o ônus 
da prova sobre a invalidade dos recibos cabe à Fazenda, porque 
uma vez caracterizada a inidoneidade dos documentos por meio 
de procedimento administrativo regular, inverte-se o ônus da pro-
va, passando a decisão administrativa a gozar de presunção de 
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veracidade. Este Regional já se posicionou neste sentido: “Os atos 
administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, 
presunção essa juris tantum, ou seja, relativa, onde gera a inversão 
do ônus da prova, cabendo ao particular, indicar que ocorreu algum 
vício insanável, gerador de invalidade no ato” (Terceira Turma, 
AG/SE 08042738520154050000, Rel. Des. Federal Cid Marconi, 
unânime, Julgamento: 27/10/2015).

Ademais, percebe-se a participação do demandante durante 
a fase do procedimento administrativo por meio da sua assinatu-
ra no termo de intimação fiscal de fl. 67, bem como do termo de 
declaração de fl. 80.

Segue a íntegra da ementa do julgado acima colacionado 
(grifos nossos):

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. DNPM. CFEM. 
NOTA FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITOS PARA 
PAGAMENTO-NFLDP. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDA-
DE E VERACIDADE. INVERSÃO NO ÔNUS DA PROVA. 
ILEGALIDADE DA NFLDP. IMPOSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento manejado pelo particular, em 
face da decisão que indeferiu o pedido formulado pela 
Agravante, objetivando a nulidade da Notificação Fiscal 
de Lançamento de Débito para Pagamento - NFLDP n° 
48, em decorrência de vícios, tanto na base de cálculo, 
quanto na aplicação da alíquota de 2%.
2. Os atos administrativos gozam de presunção de 
legitimidade e veracidade, presunção essa juris tan-
tum, ou seja, relativa, onde gera a inversão do ônus 
da prova, cabendo ao particular, indicar que ocorreu 
algum vício insanável, gerador de invalidade no ato.
3. A empresa agravante não apresentou prova ca-
paz de desconstituir a presunção de legitimidade e 
veracidade de que gozam os atos administrativos, 
cabendo ressaltar que, do que há nos autos, no pro-
cesso administrativo que culminou com a aplicação 
das penalidades, foram assegurados o contraditório e 
ampla defesa, de modo que não há como reconhecer 
a ilegalidade do ato ora impugnado, pelo menos neste 
instante. Agravo de instrumento improvido. (TRF5, Ter-
ceira Turma, AG/SE 08042738520154050000, Rel. Des. 
Federal Cid Marconi, unânime, Julgamento: 27/10/2015)
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No que toca à perícia contábil, vislumbra-se que o requerente 
professou a tese, desde a sua inicial, de que os recibos emitidos 
eram verdadeiros, e que o “Fisco cometeu equívoco inescusável 
de generalizar a idoneidade dos recibos emitidos pelo autor (...)”, 
conforme se verifica à fl. 10. Na petição de fls. 501/502, momentos 
antes da conclusão dos autos para a prolação da sentença, afirmou 
o demandante que caso os recibos fossem considerados falsos, 
necessária a determinação da perícia contábil. 

Ora, a perícia contábil deve ser requerida expressamente pelo 
interessado, ou seja, por aquele que tem o ônus de comprovar suas 
alegações, no caso, o autor. A falsidade ou não dos documentos 
é o objeto da própria perícia. Ademais, além de não ter havido re-
querimento expresso da prova pericial, tal medida vai de encontro 
à tese acolhida pelo apelante durante o trâmite processual. Cabia-
-lhe, desde o início do processo, ter-se comportado como quem 
pretende comprovar suas alegações, e não procurado atribuir o 
ônus da prova à ré, o que, como foi visto, não era seu. 

No que diz respeito à verba honorária, entendo ser aplicável 
o regramento trazido pela Lei 13.105/2015/CPC, que no art. 85 
disciplina o assunto, inclusive dando ênfase à fixação da remune-
ração dos advogados através de percentual incidente sobre o valor 
da condenação ou do proveito econômico ou do valor atualizado 
da causa, inclusive fazendo destaque para as causas em que a 
Fazenda Pública figura como parte (§ 3º). Também o vigente CPC 
inova ao prever honorários advocatícios recursais (§ 11).

Não desconheço que em razão da incipiência de aplicação de 
um novo código, muitas dúvidas advenham, notadamente no que 
diz respeito a conflitos intertemporais das normas. Parece-me ser 
caminho certo a atenção ao que diz o art. 14 da lei em comento: 
“a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente 
aos processos em curso, respeitados os atos processuais pratica-
dos e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 
revogada”.

Por outro lado, não posso olvidar que a Segunda Turma do 
TRF 5ª Região já pontua entendimento majoritário no sentido de 
prestigiar o princípio da vedação da surpresa, segundo o qual não 
podem as partes ser submetidas a um novo regime processual 



111

financeiramente oneroso, ao meio de uma liça que ainda se de-
senvolve. E nessa linha, há que ser aplicada a disciplina do CPC 
de 1973, que não proibia a fixação de honorários em quantia certa 
e também não previa honorários advocatícios recursais.

Esse posicionamento da Segunda Turma pode ser sentido 
quando do julgamento da AC 58.302/PE, bem assim da APELREEX 
0802623-03.2013.4.05.8300, havidas na sessão ordinária do dia 
29/03/2016, onde, em nome da harmonia das decisões, ressalvei o 
ponto de vista acima narrado e acompanhei os relatores que enten-
deram diversamente. Em ambos os julgamentos deixei registrada 
em notas taquigráficas a provisoriedade do posicionamento que 
assumi, deixando espectro para possível revisão da linha de julgar.

Com ser assim, ainda animado pela harmonia das decisões 
turmárias, mantenho neste julgado a regra do direito anterior, em 
respeito à jurisprudência desta Segunda Turma.

Honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, em desfavor 
do autor.

Diante do exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas 
no que diz respeito à verba honorária.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 534.207-SE

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
 RÃES
Apelante:  ETIENE UBIRATAN AMORIM JUNIOR
Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.:  DRS. EVÂNIO JOSÉ DE MOURA SANTOS E OU-
 TROS (APTE.)

EMENTA: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA.  PRELIMINARES. 
REJEIÇÃO.  ATOS DE IMPROBIDADE PREVISTOS 
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NO ART. 9º, I, V E X E ART. 11, I E II, AMBOS DA 
LEI Nº 8.429/92. CONFIGURAÇÃO. SANÇÕES 
PREVISTAS NO ART. 12, CAPUT, I E III, DA LIA. 
MANUTENÇÃO. EXCLUSÃO DA CASSAÇÃO DE 
EVENTUAL APOSENTADORIA. PRINCÍPIO DA 
RESERVA LEGAL.
1- Em Processo Civil, o depoimento pessoal 
só pode  ser requerido pela parte contrária ou 
determinado de ofício pelo juiz do feito. Assim, 
correta a decisão que indeferiu  a realização de 
depoimento pessoal requerido pela própria parte. 
Intelecção do art. 343 do antigo CPC, cujo enun-
ciado continua previsto no art. 385 do Código de 
Processo Civil de 2015. 
2 - Por outro lado, ainda que fossem levadas 
em consideração as peculiaridades da ação de 
improbidade, em que as sanções previstas são 
bastantes severas, constata-se que o apelante, 
em momento algum pleiteou a produção de seu 
depoimento em juízo, a não ser na audiência 
de oitiva das suas testemunhas de defesa, sem 
apresentar, todavia, qualquer razão plausível que  
pudesse justificar o pleito.
3. Ademais, em sede de agravo retido, o qual 
foi provido, anteriormente, por este Tribunal, 
o demandado/apelante só se insurgiu contra o 
indeferimento da produção de sua prova tes-
temunhal, razão pela qual o julgador a quo, em 
cumprimento ao acórdão lavrado nestes autos, 
só estava obrigado a realizar a oitiva das teste-
munhas de defesa.
4 - É de afastar-se, portanto, a preliminar de cer-
ceamento de defesa suscitada pelo apelante, sob 
o argumento de que fora indeferido a realização 
do mencionado ato processual por ele requerido.
5.  Constatando-se que a legalidade das intercep-
tações telefônicas, que serviram de prova para 
demonstrar a prática e a autoria dos atos de im-
probidade administrativa apontados nesta ação, 
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já foi objeto de apreciação pelo Juízo de 1º Grau, 
através da decisão de fls. 460/463 (vol. 2), como 
também por esta  2ª Instância, através do  AGTR 
nº 112.924-SE, é de ser rejeitada a preliminar de 
nulidade processual com base na alegação de 
inidoneidade da referida prova.
6. In casu, o demandado/apelante, no exercício do 
cargo de policial rodoviário federal, não só violou 
os deveres funcionais que lhe eram impostos, 
bem como praticou atos proíbidos em lei por lei, 
ao deixar de fiscalizar veículos irregulares e de 
aplicar as sanções pecuniárias cabíveis, inclusi-
ve, cedendo a pedido de outrem; oferecer van-
tagem indevida, para que outros policiais rodo-
viários federais deixassem de fiscalizar veículos 
irregulares e de aplicar as sanções pecuniárias 
cabíveis; e violar o sigilo funcional, ao divulgar 
as escalas de plantão dos policiais rodoviários 
federais, sobretudo para atender a fins escusos. 
7. Restou, igualmente, comprovado nos autos 
que o demandado/apelante, em decorrência de 
suas ações improbas,  além de auferir vantagens 
patrimoniais indevidas, causou danos ao erário 
e malferiu os princípios da honestidade, da lega-
lidade da moralidade públicas.
8. Inexistindo dúvidas de que o demandado/ape-
lante tinha a consciência de que os atos por ele 
praticados eram ilícitos, bem como não há provas 
de que a sua vontade se encontrava viciada no 
momento em que os praticou, não há como ser 
afastado o dolo.
9. Uma vez configuradas a prática e a autoria dos 
atos de improbidade  previstos no art. 9º, incisos 
I, V e X, e art. 11, caput, incisos I e II, todos da 
Lei nº 8.429/92,  as sanções a serem impostas ao 
demandado/apelante são aquelas descritas no 
art. 12, I e III, da mesma lei de regência, podendo 
ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de 
acordo com a gravidade do fato.  
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10. Verificando-se, todavia, que, inexistindo na lei 
nº 8.429/92 a previsão da sanção de cassação de 
aposentadoria, em caso de o demandado/apelan-
te já se encontrar na inatividade, dita penalidade 
não pode persistir na condenação que lhe impos-
ta pelo julgador a quo, sob pena de malferimento 
ao princípio da reserva legal. Precedentes.
11. Apresentando-se exacerbado o valor atribuído 
à multa civil imposta ao demandado/apelante, 
reduz-se o seu valor 40 (quarenta) vezes para 5 
(cinco) vezes o valor de seus provimentos.
12. Preliminares Rejeitadas. Apelação provida, 
em parte.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar as preliminares e, no 
mérito, dar provimento, em parte, à apelação, nos termos do voto 
do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Recife, 24 de maio de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUI-

MARÃES:  

Cuida-se de apelação contra sentença que julgou procedente, 
em parte, a presente ação civil pública por ato de improbidade, 
condenando o demandado pela prática dos atos improbos previstos 
no art. 9º, incisos I, V e X, e art. 11, caput, incisos I e II, todos da 
Lei nº 8.429/92, sendo-lhe imputadas as sanções de suspensão 
dos direitos políticos por 4 anos; de perda do cargo de Policial 
Rodoviário Federal ou da respectiva aposentadoria, caso já esteja 
na inatividade; de pagamento de multa civil no valor de 40 (qua-
renta) vezes da sua última remuneração recebida; e de proibição 
de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios ou 
incentivos, pelo prazo de 3 anos. (Fls. 938/953)
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Inconformado, o demandado/apelante suscita, preliminarmen-
te, o cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferido o seu 
depoimento pessoal na fase de instrução, razão pela qual deve ser 
reconhecida a nulidade do julgado. Alega, ainda, que a sentença 
foi ultra petita, haja vista que a condenação que lhe foi imposta foi 
além do pleiteado pelo autor, cujo pedido se restringia, tão somen-
te, à perda do cargo público. Por outro lado, em longo arrazoado, 
argui a nulidade das interceptações telefônicas, uma vez que teria 
sido  obtida de forma ilícita, violando-se a Constituição e a lei de 
regência (Lei nº 9.296/96).

No mérito, em síntese, aduz que o MPF não conseguiu de-
monstrar, através dos áudios interceptados, que o demandado/
apelante tenha praticado qualquer ato de improbidade em conluio 
com Celidone Céu da Silva. (Fls. 984/1047)

Contrarrazões apresentadas pelo MPF, às fls. 1051/1.073.

O Parecer do ilustre Procurador Regional da República é pelo 
desprovimento recursal. (fls. 1.078/1.113)

É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUI-

MARÃES (Relator): 

Antes de analisar a matéria devolvida a este Tribunal, faz-
-se necessário trazer à lume que esta ação já teve o seu mérito 
anteriormente apreciado pelo juízo originário, tendo a respectiva 
sentença condenatória sido anulada por esta eg. 4ª Turma, que, 
em sede de agravo retido, reconheceu a existência de cerceamento 
de defesa, tendo em vista o indeferimento da produção da prova 
testemunhal requerida pelo demandado/agravante.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão lavrado naquele 
julgamento:

Ementa: Processual Civil. Ação de improbidade. Inde-
ferimento da ouvida de testemunhas arroladas pelo 
demandado. Prova emprestada que, mesmo válida, não 
inviabiliza a efetivação  da ampla defesa. Provimento do 
agravo retido. Nulidade da sentença. Retorno dos autos 
para reabertura da instrução. (Julg. em 12/06/2012)
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Em seu voto, o eminente relator Des. Federal Lázaro Guima-
rães, a quem ora substituo, assim se pronunciou sobre a matéria;

O MM. Juiz Federal sentenciante indeferiu o requerimen-
to de ouvida de testemunhas da defesa por considerar 
suficiente a prova emprestada, produzida em ação penal 
que apurou os mesmos fatos. Ocorre que o demandado 
apresentou na contestação argumentos fáticos que reque-
rem comprovação a ser feita, eventualmente, mediante 
depoimento testemunhal. 
Assim, dou provimento ao agravo retido, por considerar 
caracterizado o cerceamento de defesa.
Ante o exposto, provido o agravo retido, decreto a nuli-
dade da sentença, com retorno dos autos ao MM Juízo 
de origem, para reabertura da instrução. (Grifos atuais)

Depreende-se do julgado acima transcrito, que a insurgência 
do demandado, em sede de agravo retido, foi, tão só,  quanto ao 
indeferimento do seu pedido de produção da prova testemunhal, 
no que foi atendido por este Tribunal, anulando-se a sentença e  
determinando-se o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que 
houvesse a realização daquela prova.

Acrescente-se, que o demandado/apelante não contestou esta 
ação, tendo o MM. Juiz a quo declarado a sua revelia, nos termos 
do art. 319 do antigo CPC, tendo afastado, todavia, os efeitos de 
tal instituto processual, com base no inciso II do art. 320 do mesmo 
código. (Fls. 518, vol. 3)

Verifica-se, ainda, que o demandado/apelante só veio aos 
autos, posteriormente,  através da petição de fls. 520/526,  a fim 
de requerer uma série de esclarecimentos acerca de algumas in-
terceptações telefônicas apresentadas pelo MPF, como também 
pugnar pela produção da prova testemunhal, apresentando o seu 
rol de testemunhas, prova essa que, por ser indeferida, deu ensejo 
ao agravo retido já mencionado anteriormente, o qual foi provido 
por esta egrégia Corte.

Feitas tais considerações, passo, doravante, ao exame da 
apelação.

De início, observo que não merece acolhimento a preliminar 
de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente, calcada no 
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fato de ter sido indeferido o seu depoimento pessoal pelo julgador 
de origem. Explico.

Primeiro, porque, no Processo Civil Brasileiro, inexiste a pre-
visão do depoimento pessoal requerido pela própria parte, pois 
tudo que ela queira dizer, esclarecer, alegar e requerer, deverá 
trazer aos autos através de suas respectivas peças processuais, 
vale dizer, se for o autor, em sua petição inicial, se for o réu/de-
mandado, em sua contestação. Assim, o depoimento pessoal só 
pode  ser requerido pela parte contrária, ou determinado de ofício 
pelo juiz do feito, por ser essa a intelecção do art. 3431, do antigo 
CPC, cujo enunciado continua previsto no art. 3852 do Código de 
Processo Civil de 2015.

Segundo, porque o v. acórdão deste Tribunal dera provimento 
ao agravo retido do ora apelante para determinar, tão só, que a 
prova testemunhal por ele requerida fosse produzida no juízo de 
origem.

Por derradeiro, ad argumentandum tantum, ainda que, para 
justificar a tomada do depoimento pessoal do demandado, levando-
-se em consideração as peculiaridades desta ação de improbidade, 
em que as sanções a serem aplicadas, em caso de condenação, 
se apresentam muito severas, constata-se que o apelante, em 
momento algum em que veio aos autos, pleiteoua produção de seu 
depoimento em juízo, a não ser na audiência de oitiva das suas 
testemunhas de defesa., sem apresentar, todavia, qualquer razão 
plausível em direito que amparasse o pleito.

Por tais razões, afasto a preliminar de cerceamento de defesa 
suscitada nesta apelação.

No tocante à preliminar de nulidade das interceptações telefô-
nicas, que serviram de prova para demonstrar a prática e a autoria 

1 Art. 343. Quando o juiz não o determinar de ofício, compete a cada parte 
requerer o depoimento pessoal da outra, a fim de interrogá-la na audiência de 
instrução e julgamento. (CPC/73)

2 Art. 385. Cabe à parte requerer o depoimento pessoal da outra parte, a fim 
de ser interrogada na audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo do poder 
do juiz de ordená-lo de ofício. (CPC/2015)
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dos atos de improbidade administrativa, constato que essa matéria 
já foi objeto de apreciação pelo Juízo de 1º Grau, através da de-
cisão de fls. 460/463 (vol. 2), como também por esta 2ª Instância, 
através do  AGTR nº 112.924-SE, em que foi afastada a alegada 
ilegalidade das interceptações telefônicas, que, nestes autos, fo-
ram colacionadas como prova emprestada da ação criminal, onde, 
sequer, foi suscitada qualquer nulidade.

Tratando-se, assim, de matéria preclusa, é de ser também 
rejeitada essa preliminar.

Por derradeiro, quanto à alegação de que a sentença a quo 
foi além do pedido ao condenar o demandado/apelante à cassa-
ção de eventual aposentadoria, verifico que se cuida de questão 
entrelaçada com a apreciação do próprio mérito devolvido a este 
Tribunal, implicando com o resultado da apelação, razão pela qual 
deve ser examinada ao final, caso seja mantida a procedência da 
presente ação.

Doravante, passo ao exame do mérito.

Nesta ação, imputa-se ao demandado/apelante as condutas 
improbas previstas nos incisos I,V, X e caput, do art. 9º e incisos I, 
II e caput, do art. 11, ambos da Lei nº 8.429/92, in verbis:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa im-
portando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 
cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas enti-
dades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente:
I - receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou 
imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou 
indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação 
ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, 
que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão 
decorrente das atribuições do agente público;
V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática 
de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de con-
trabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, 
ou aceitar promessa de tal vantagem;
X - receber vantagem econômica de qualquer natureza, 
direta ou indiretamente, para omitir ato de ofício, provi-
dência ou declaração a que esteja obrigado;
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Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da administração pública 
qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições, e notadamente:
I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento 
ou diverso daquele previsto, na regra de competência;
II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício;

De conformidade com as provas colacionadas aos autos, 
consubstanciadas, sobretudo, nas interceptações telefônicas, as 
quais foram colhidas no processo criminal, não há como afastar as 
imputações feitas ao demandado/apelante, diante das evidências 
ali demonstradas. 

Por outro lado, a prova testemunhal produzida nada trouxe de 
novo que pudesse infirmar as acusações impostas ao demanda-
do/apelante, as quais forma obtidas através das interceptações 
telefônicas.

A sentença vergastada é rica em transcrições, em que os 
diálogos telefônicos entre o demandado e os seus interlocutores 
demonstram, claramente, as práticas ilícitas que lhe são atribuídas.

Com efeito, o demandado/apelante, no exercício do cargo 
de policial rodoviário federal, não só violou os deveres funcionais 
que lhe eram impostos, bem como praticou atos proibidos por lei, 
a saber: 1) deixou de fiscalizar veículos irregulares e de aplicar 
as sanções pecuniárias cabíveis, inclusive, cedendo a pedido de 
outrem; 2) ofereceu vantagem indevida, para que outros policiais 
rodoviários federais deixassem de fiscalizar veículos irregulares 
e de aplicar as sanções pecuniárias cabíveis; 3) violou sigilo fun-
cional, ao divulgar as escalas de plantão dos policiais rodoviários 
federais, sobretudo para atender a fins escusos. 

Diante destas ações, o demandado/apelante, além de auferir 
vantagens patrimoniais indevidas, causou danos ao erário e malferiu 
os princípios da honestidade, da legalidade da moralidade públicas.

D’outro viés, não se pode negar a presença do dolo nas con-
dutas imputadas ao demandado/apelante, eis que não resta dúvida 
de que ele tinha a consciência de que os atos eram ilícitos, nem 
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tampouco a sua vontade se encontrava viciada no momento em 
que os praticou.

Destarte, torna-se forçoso reconhecer que  o julgador de origem 
nada mais fez do que aplicar a lei de regência (Lei nº 8.429/91) à 
hipótese descrita nestes autos, impondo ao demandado as san-
ções cabíveis. 

In casu, sendo imputados ao demandado os atos de impro-
bidade retro transcritos (art. 9º, incisos I, V e X, e art. 11, caput, 
incisos I e II, todos da Lei nº 8.429/92), as sanções a lhe serem 
impostas se encontram descritas no art. 12, I e III, da mesma lei 
de regência, podendo ser aplicadas isolada ou cumulativamente, 
de acordo com a gravidade do fato.  

Por oportuno, transcrevo os dispositivos legais de regência:
Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e 
administrativas previstas na legislação específica, está o 
responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes 
cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumu-
lativamente, de acordo com a gravidade do fato.
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acres-
cidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do 
dano, quando houver, perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de 
multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patri-
monial e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 
de dez anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, 
se houver, perda da função pública, suspensão dos direi-
tos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa 
civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público 
ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo 
de três anos.

Na hipótese dos autos, o julgador de origem aplicou ao deman-
dado/apelante as seguintes sanções: 1) suspensão dos direitos 
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políticos por 4 anos; 2) perda do cargo de policial rodoviário federal 
ou a sua respectiva aposentadoria, caso já esteja na inatividade; 3) 
multa civil equivalente a 40 (quarenta) vezes o valor de sua última 
remuneração recebida; c) proibição de contratar com o Poder Públi-
co ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta 
ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. (Fls. 953, vol. 4)

Com relação às sanções de suspensão dos direitos políticos; de 
perda do cargo público, do pagamento de multa civil e de proibição 
de contratar com o Poder Público ou dele receber benefícios ou 
incentivos, pelo prazo de 3 anos, impostas ao demandado/apelante, 
verifico que a sua aplicação em nada contraria o disposto no art. 
460 do antigo CPC, segundo o qual “é defeso ao juiz proferir sen-
tença, 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”. É que ditas condenações, ainda que não 
expressas claramente na petição inicial, se encontram descritas na 
lei que trata da Ação de Improbidade (Lei nº 8.429/92), consoante 
se extrai dos dispositivos legais acima transcritos.

Ocorre que, no tocante à sanção de cassação de aposen-
tadoria, em caso de o demandado/apelante já se encontrar na 
inatividade, verifico que inexiste na lei de regência a previsão da 
referida sanção.

Assim sendo, por tratar-se de sansão autônoma, estranha à Lei 
da Ação de Improbidade, não pode persistir na parte da dispositiva 
da sentença a quo. 

Nesse sentido, colho como precedentes os seguintes acórdão 
deste Tribunal, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRA-
TIVA. LEI Nº 8.429/92. EXPEDIÇÃO POR SERVIDORES 
PÚBLICOS FEDERAIS DO DEPARTAMENTO NACIO-
NAL DE PRODUÇÃO MINERAL DE CERTIFICADOS 
DE AUTENTICIDADE COM CONTEÚDO DE LAUDOS 
DE AVALIAÇÃO REFERENTES A PEDRAS BRUTAS 
DESTINADAS À APRESENTAÇÃO NO PAÍS DADAS 
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EM GARANTIA EM EXECUÇÕES DE DÍVIDAS. OFEN-
SA À LITERALIDADE DA NORMA INSERTA NO RE-
GIMENTO INTERNO DA AUTARQUIA (PORTARIA Nº 
42, DE 22.02.95) QUE PREVÊ AUTORIZAÇÃO PARA 
A EMISSÃO DE CERTIFICADOS/LAUDOS APENAS 
EM RELAÇÃO A BENS MINERAIS DESTINADOS AO 
MERCADO EXTERNO. ELABORAÇÃO DE PORTARIAS 
POR AUTORIDADE ADMINISTRATIVA INCOMPETENTE 
PARA LEGITIMAR A EXPEDIÇÃO DOS DOCUMENTOS. 
ATRIBUIÇÃO DE NOTA A PEDRAS BRUTAS COM BASE 
EM BOLETIM REFERENCIAL DE PREÇOS APLICÁVEL 
APENAS A PEDRAS LAPIDADAS. INADMISSIBILIDADE. 
GRAVIDADE DAS CONDUTAS. ART. 11, CAPUT E I, 
DA LEI Nº 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. 
COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO. ART. 
12 DA LEI Nº 8.429/92. PRINCÍPIOS DA RAZOABILI-
DADE E DA PROPORCIONALIDADE. VOTO VENCIDO 
DO RELATOR NA PARTE EM QUE APLICAVA A PENA 
DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA NO CASO DO 
SERVIDOR ENCONTRAR-SE APOSENTADO, PREVA-
LECENDO O ENTENDIMENTO DA IMPOSSIBLIDADE 
DE SUA APLICAÇÃO, POR CONFIGURAR PENA AU-
TÔNOMA NÃO PREVISTA NA LEI DE IMPROBIDADE. 
EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS EM PARTE.
1. Embargos infringentes interpostos por CARLOS MEN-
DES BATISTA, JOSÉ BETIMAR MELO FILGUEIRA e 
ALFREDO TAVARES BEZERRA em face do acórdão da 
lavra do Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, 
proferido pela Colenda Primeira Turma, que, por maioria, 
deu parcial provimento à remessa oficial e às apelações 
do Ministério Público Federal, da União e do Departamen-
to Nacional de Produção Mineral-DNPM, para majorar a 
condenação imposta na sentença de primeiro grau aos 
ora embargantes por atos de improbidade administrativa, 
consistentes na emissão irregular de certificados/laudos 
referentes a pedras brutas como se fossem lapidadas.
2. Diante das irresignações dos embargantes acerca da 
configuração dos atos de improbidade administrativa e 
da fixação das penas, o recurso foi recebido unicamente 
na parte em que os réus se insurgiram contra a deter-
minação da perda da função pública e da cassação da 
aposentadoria.
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3. O voto vencido, da lavra do Desembargador Federal 
Manoel de Oliveira Erhardt convergiu, quase na totalida-
de, com o voto exarado pelo relator, notadamente quanto 
à tipificação da conduta dos servidores e à aplicação das 
sanções, divergindo apenas quanto à perda da função 
pública e à cassação da aposentadoria.
4. (omissis)
5. (omissis)
6. (omissis)
7. (omissis)
8. Impossibilidade da conversão da pena da perda da 
função pública em cassação de aposentadoria no caso 
do servidor encontrar-se aposentado, por constituir 
pena autônoma não prevista na Lei de Improbidade. Tal 
penalidade somente poderia ser aplicada em processo 
administrativo disciplinar, na forma da Lei nº 8.112/90, 
tendo em vista a previsão da referida sanção pelo art. 
127, IV, desta. (Grifos atuais)
9. Embargos infringentes parcialmente providos.
(PROCESSO: 20018100009484504, EIAC507555/04/
CE, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO 
MOREIRA, Pleno, JULGAMENTO: 27/11/2013, PUBLI-
CAÇÃO: DJe 11/12/2013 - Página 63)   

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA. PROVA EMPRESTADA DO JUIZO CRIMINAL. 
POSSIBILIDADE. ILEGALIDADES NA INTERCEPTAÇÃO 
TELEFÔNICA. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE 
DEFESA POR INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TES-
TEMUNHA. PEDIDO DA DEFESA PROTELATÓRIO. 
LEGITIMIDADE DO INDEFERIMENTO. ART. 11, I, DA 
LEI Nº 8.492/92. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. 
OFERECIMENTO, PEDIDO E OBTENÇÃO DE VAN-
TAGEM ILÍCITA PARA DEIXAR DE PRATICAR ATOS 
DE OFÍCIO. DEFESA DE INTERESSE ILEGÍTIMO DE 
PARTICULAR PERANTE A POLÍCIA RODOVIÁRIA FE-
DERAL. ASSOCIAÇÃO COM OUTROS POLICIAIS PARA 
A PRÁTICA REITERADA DE ATOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA, EM TROCA DE VANTAGEM ILÍCITA. 
ATOS QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS ADMI-
NISTRATIVOS E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO 
CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS 
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APLICADAS. PENA DE PERDA DA APOSENTADORIA. 
IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO 
PARA A MULTA CIVIL. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.
1. Ex- Policial Rodoviário Federal que teria continuamente 
deixado de praticar ato de ofício, liberando veículos inde-
vidamente, deixando de lavrar multas e, eventualmente, 
cobrando, aceitando ou solicitando propina, além de 
ter defendido interesse ilegítimo de particular perante a 
Polícia Rodoviária Federal; de ter deixado de praticar ato 
de ofício em razão de interesse ou sentimento pessoal; 
de associação com outros policiais para a prática reite-
rada de atos de improbidade administrativa, em troca de 
vantagem ilícita. Autoria e materialidade comprovadas. 
Conduta ímproba descrita no art. 11, I e II, da Lei 8.429/92.
2. Preliminares suscitadas: cerceamento de defesa pela 
oitiva de dez testemunhas consideradas imprescindíveis 
e pelo indeferimento de acesso às degravações da in-
terceptação telefônica; impossibilidade de utilização das 
provas relativas à interceptação telefônica na qualidade 
de provas emprestadas das ações criminais que tramitam 
contra ele; ilegalidade das provas relativas e derivadas na 
interceptação telefônica porque elas teriam sido iniciadas 
com base em denúncia apócrifa e anônima, sucessiva-
mente prorrogadas sem pedido ministerial, com ausên-
cia de fundamentação por parte do juízo com relação à 
sua indispensabilidade e necessidade e inexistência de 
notificação e ciência do MPF para apreciação da prova 
coletada.
3. Desnecessidade de oitiva das testemunhas indicadas 
pelo Apelante. O juiz, ao sentenciar, considerou que os 
documentos acostados aos autos continham as provas 
necessárias para o julgamento da lide, ressaltando que, 
além disso, o Réu teve várias oportunidades de trazer 
novas provas e juntar novos documentos até o julgamen-
to, além de insurgir-se contra todas as provas existentes 
contra eles.
4. O julgador é livre para formar o seu próprio conven-
cimento (princípio do livre convencimento motivado), 
podendo, se julgar desnecessária, indeferir as provas 
impertinentes, protelatórias e inúteis para as provas dos 
fatos, nos termos do art. 130, do CPC, evitando medidas 
adotadas pelo réu para prejudicar o regular andamento do 
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feito, especialmente quando não comprovado o prejuízo 
para a defesa.
5. Oportunização ao apelante de todo o conjunto pro-
batório da investigação policial ocorrido na ação penal, 
com a disponibilização para ele de todas as obtidas, via 
mídia eletrônica (CD’s) e/ou impressa, com a digitalização, 
em mídia própria, dos autos do inquérito policial e pro-
cedimentos correlatos, autos circunstanciados e, ainda, 
do procedimento de interceptação telefônica (JF-SE nº 
2007.85.02.000225-6), disponibilizando-os à defesa me-
diante o afastamento do sigilo judicial do referido processo 
de interceptação telefônica, não restando demonstrado 
prejuízo à defesa.
6. A prova emprestada é admissível no âmbito dos pro-
cessos penais e cíveis, principalmente se colhida em 
sintonia com os procedimentos legais e entre as mesmas 
partes, relativas aos mesmos fatos, e desde que haja 
oportunidade para o contraditório (em favor do acusado) 
em ambas as ações.
7. Apelante que, nos processos criminais em que as 
interceptações foram feitas, foi-lhe assegurado o amplo 
contraditório de tal sorte que não consta dos autos nada 
que invalide a prova emprestada, especialmente quando 
ela se coaduna com os outros elementos probatórios 
existentes nos presentes autos.
8. Admissibilidade da denúncia anônima em nosso 
ordenamento jurídico para iniciar procedimentos de 
averiguação, como o inquérito policial ou procedimento 
administrativo, desde que observados os direitos e ga-
rantias do investigado.
9. Inexistência de excesso de prazo nas alegações de 
excesso de prazo nas prorrogações das interceptações 
telefônicas. De acordo a sentença com a Ação Crimi-
nal nº0000252-51.2008.4.05.8502/SE, de onde foram 
emprestadas as provas, as interceptações Estas foram 
deferidas no período de setembro/2007 a junho/2008, 
devidamente fundamentadas em que fora justificadas 
não apenas a medida adotada, como também as devidas 
prorrogações que se evidenciaram pertinentes, necessá-
rias e imprescindíveis, para a instrução do procedimento 
investigatório, nos termos da Lei 9.296/96.
10. Ciência e participação do Ministério Público Federal 
em todo o procedimento de interceptação telefônica, 
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ressaltando que ele requisitou a instauração do Inquéri-
to Policial, foi devidamente cientificado da decisão que 
determinou a interceptação telefônica  e manifestou-se 
em cada representação de prorrogação da interceptação.
11. Rejeição total das preliminares suscitadas.
12. As provas acostadas aos autos comprovam que o 
Apelante, ex-Policial Rodoviário Federal aceitava pro-
messa de vantagem (“queijinho”) em troca do auxílio para 
não exercer a função fiscalizadora inerente aos policiais 
rodoviários federais no tocante à imposição de multa aos 
veículos com excesso de carga.
13. Réu que, além disso, mediante telefonemas rece-
bidos de particulares dava a estes informações acerca 
dos outros policiais que estavam trabalhando naquele 
dia no Posto Policial de Cristinápolis/SE, local onde eles 
passariam dirigindo veículo irregular, para se certificar se 
eles atuavam na fiscalização de cargas ou se “deixavam 
passar”.
14. Apelante que intermediou aceitação de promessa 
de vantagem indevida junto a outro Policial Rodoviário 
Federal, a fim de que este último liberasse indevidamente 
o veículo pertencente a um particular, amigo seu, sem 
aplicação de multa.
15. Condutas dolosas. Atos configuradores de improbi-
dade administrativa, nos termos do art. 11, I e II, da Lei 
n° 8.429/92.
16. Sentença que condenou o Apelante às penas de 
ressarcimento do dano, este entendido como as multas 
que deveriam ter sido lavradas, o que deverá ser apurado 
na execução, à perda do cargo público do demandado 
na Polícia Rodoviária Federal ou à cassação de sua 
aposentadoria, acaso já esteja na inatividade, quando 
do trânsito em julgado da sentença e ao pagamento de 
multa civil no valor equivalente a 30 (trinta) remunerações 
mensais percebidas pelo réu, equivalentes a sua última 
remuneração como Policial Rodoviário Federal.
17. Pena de ressarcimento ao erário mantida. O fato de 
o Apelante ter efetivamente deixado de praticar ato de 
ofício, aplicando as multas que deveria, causou prejuízo 
ao Erário, não apenas financeiro, mas na questão da 
confiabilidade e da segurança dos serviços públicos, 
que poderiam ter causado danos materiais e pessoais a 
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terceiros, pela liberação indevida de veículos em situação 
irregular (excesso de carga).
18. A finalidade da norma prevista no art. 12, III, da Lei 
nº 8.429/92 é afastar da função pública o agente que 
praticou o ato de improbidade no exercício daquela, ou 
seja, é necessária a devida correspondência entre o ato 
ímprobo e a função no qual foi praticado. Impossibilida-
de de condenar os réus à perda de função pública a ser 
futuramente ocupada. Manutenção da perda de função 
pública.
19. Este Tribunal já decidiu não ser possível empregar 
analogia para determinar a perda dos proventos do conde-
nado com fundamento em artigo de lei que expressamente 
não o prevê tal punição, sob pena de violar o princípio 
da reserva legal e contrariar as regras da hermenêutica 
jurídica, que vedam a ampliação das disposições que 
criam penalidades e restritivas de direitos (Enul nº 47/
PB, Relator p/Acórdão Des. Federal Wildson da Silva 
Dantas (Relator Convocado), julg. 25.04.2012, publ. DJU 
03.05.2012). Exclusão da pena de perda da aposentado-
ria, caso aposentado o Apelante. (grifos atuais)
20. Embora a Lei nº 8.429/92 preveja a aplicação iso-
lada ou cumulativa das sanções prevista no art. 12 da 
LIA, nota-se que o sentenciante, ao deixar de aplicar as 
penas de suspensão de direito políticos e de proibição 
de contratar com o Poder Público, preferiu adotar um 
critério econômico para a punição, em face da conduta 
ímproba do Apelante de consecução reiterada de obten-
ção de vantagem ilícita, de forma não me afigura cabível 
a redução da pena de multa civil, sob pena de esvaziar a 
sanção imposta às graves condutas ímprobas praticadas 
pelo Apelante.
21. Manutenção da pena de multa civil, no valor equiva-
lente a 30 (trinta) remunerações mensais percebidas pelo 
réu, equivalentes a sua última remuneração como Policial 
Rodoviário Federal.
22. Apelação do réu provida em parte, apenas para ex-
cluir da condenação da perda de aposentadoria, caso 
aposentado do serviço público.
(PROCESSO: 00002155320104058502, AC542331/SE, 
DESEMBARGADOR FEDERAL GERALDO APOLIANO, 
Terceira Turma, JULGAMENTO: 21/03/2013, PUBLICA-
ÇÃO: DJe 04/04/2013 - Página 483)   
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Entendo, ainda, que a multa de 40 (quarenta) vezes a remu-
neração do apelante é por demais elevada  e apresenta extrema 
dificuldade de atendimento por quem sobrevive de proventos de 
aposentadoria. Assim, reduzo o valor da multa civil para cinco vezes 
o valor da remuneração do apelante.

Com estas considerações, rejeito as preliminares e dou provi-
mento, em parte, à apelação, para excluir da condenação imposta 
ao demandado/apelante a sanção de cassação de aposentadoria, 
no caso do demandado/apelante já se encontrar na inatividade, e 
de reduzir o valor da multa civil.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 570.160-RN 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO 
 CORDEIRO
Apelantes:  EDIVAM DIÓGENES PINTO E OUTROS
Apelados:  RAIMUNDO RODRIGUES DOS REIS (ESPÓLIO) E 
 UNIÃO
Inv./Sind.:  MARIA ADEDE DE ABREU RODRIGUES
Parte Int.:  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.:  DRS. MARIANO JOSÉ BEZERRA FILHO E OUTRO 
 E LUIZ ANTÔNIO CARVALHO RIBEIRO

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁ-
RIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE A NÃO 
INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 
DEMANDAS DESSA ESPÉCIE. REJEIÇÃO. 
OPORTUNIZADA VISTA AO PARQUET COM A 
EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE MEMBRO 
PELA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NA 
HIPÓTESE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA 
INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. CERCEAMEN-
TO DE DEFESA PELO NÃO ACOLHIMENTO DE 
PROVA PERICIAL. INOCORRÊNCIA. LIVRE CON-
VENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. 



129

PRECEDENTES REITERADOS DESTA CORTE 
REGIONAL. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DA PRO-
PRIEDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 
AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA PELO 
LAPSO TEMPORAL EXIGIDO NA LEI CIVIL (ART. 
1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, CC/2002). MANU-
TENÇÃO IN TOTUM DA SENTENÇA.
1. Apelação cível manejada por EDIVAN DIÓGE-
NES PINTO, em face da sentença, proferida pelo 
Juiz da 11ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, 
que julgou improcedente a ação de usucapião 
ajuizada, a qual visava o reconhecimento judicial 
do domínio sobre o imóvel rural denominado 
“Janduir”.
2. Prefacial de mérito de nulidade da sentença, 
em razão da alegada ausência de intervenção 
obrigatória do Ministério Público na ação de 
usucapião, que não merece acolhida, porquanto 
essa irregularidade estará caracterizada quando 
não se oportunizar a oitiva ao órgão ministerial 
no processo, circunstância essa que não ocorreu 
na espécie, já que, por diversas oportunidades, 
os autos foram remetidos ao Parquet, vindo, em 
uma das ocasiões, o representante ministerial 
firmar a compreensão pela não necessidade de 
manifestação no caso.
3. Não procede, outrossim, a outra preliminar, no 
sentido de existir mácula da sentença, pelo fato 
de não ter o juízo singular acatado formulação fei-
ta pelo Ministério Público acerca da necessidade 
de oitiva do perito judicial e assistentes técnicos, 
tendo em conta o entendimento jurisprudencial 
reiterado desta Corte Regional, no sentido de que 
julgador, com base no livre convencimento mo-
tivado, pode indeferir a produção de provas que 
julgar impertinentes ou irrelevantes ao deslinde 
da controvérsia posta nos autos.
4. Na espécie, ingressou o apelante, juntamente 
com dois outros particulares, com ação posses-
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sória visando ao reconhecimento da prescrição 
aquisitiva da propriedade rural denominada 
“Janduir.”
5. Conquanto tenha sido a inicial instruída com 
Escritura Pública de Cessão de Posse, afiguram-
-se irretocáveis as conclusões alvitradas pelo 
magistrado singular de que o aludido documento 
é “inidôneo à comprovação da alegada posse”, 
tendo em conta sua lavratura ter ocorrido em 30 
de setembro de 1999, pouco menos de um mês 
antes do ajuizamento da ação, que se deu em 20 
de outubro de 1999, não tendo havido, ainda, a 
juntada de qualquer outra documentação com-
probatória da suposta posse exercida em tempo 
pretérito. 
6. Demais disso, colhe-se dos autos que os réus 
da demanda apresentaram escritura pública de 
compromisso de compra e venda do imóvel liti-
gioso datada dos idos de 1966, tendo sido regis-
trada em 1982, ou seja, documentação de posse 
anterior ao que defende o autor, ora apelante.
7. Não houve, ainda, a comprovação do requisito 
aludido na lei civil respeitante à fixação da mo-
radia habitual, nem tampouco a posse mansa e 
pacífica, sendo digno de registro que o próprio 
apelante reconheceu a existência de poços de 
petróleo instalados na região litigiosa ainda na 
década de 1980.
8. Hipótese em que se afigura escorreita a ma-
nutenção da sentença, porquanto não restaram 
preenchidos os requisitos previstos no art. 1.238, 
e seu parágrafo único, do Código Civil, necessá-
rios à aquisição da propriedade pela prescrição 
aquisitiva, a qual estaria obstada, dada a alega-
ção da União de que se trata de imóvel concei-
tuado como terreno de marinha com acrescidos, 
de forma que é bem público a ela pertencente, 
insuscetível, portanto, de prescrição.
9. Preliminares  rejeitadas. Apelação desprovida. 
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram 
como partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do 
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, rejeitar 
as preliminares, e, no mérito, negar provimento à apelação, nos 
termos do relatório, do voto do Relator e das notas taquigráficas 
constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 19 de maio de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHADO CORDEI-
RO - Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHA-

DO CORDEIRO:                 

Cuida-se de apelação manejada por EDIVAN DIÓGENES 
PINTO, em face da sentença, proferida pelo Juiz da 11ª Vara Fe-
deral do Rio Grande do Norte, que julgou improcedente a ação de 
usucapião ajuizada, a qual visava ao reconhecimento judicial do 
domínio sobre o imóvel rural denominado “Janduir”.

Em seu recurso (fls. 1340/1373), alega, prefacialmente, a parte 
recorrente a nulidade da sentença, ante a não intervenção obriga-
tória do Ministério Público Federal no feito, o que viola não só o dis-
posto no art. 944 do Código de Processo Civil/1973, mas também 
a decisão proferida no julgamento desta Corte relativamente ao 
AGTR 132.918-RN, em que restou determinada a obrigatoriedade 
do Parquet na demanda em questão. Assevera, sobre o tópico, que, 
existindo decisão judicial nos autos no sentido de que deve o MP 
intervir no feito, não poderia o representante ministerial dissentir, 
externando entendimento diverso. Ainda preliminarmente, defende 
a parte apelante que é manifesta a nulidade do provimento a quo, 
por não ter acolhido a requisição formulada pelo Ministério Público 
acerca da necessidade de oitiva do perito judicial e assistentes 
técnicos, o que, ao seu sentir, configura cerceamento de defesa.

Na seara meritória, reputa o recorrente que merece reforma o 
entendimento do magistrado singular, no sentido de que não houve 
a comprovação da posse do imóvel pelo interregno necessário à 



132

consumação da prescrição aquisitiva, porquanto a demanda foi 
ajuizada em 20/10/1999, e a sentença prolatada 14 anos e 17 dias 
após (em 06/11/2013). Aduz, outrossim, que deveria ter sido apli-
cado o Código Civil de 1916 e não o de 2002. Arremata afirmando 
que a posse usucapienda foi adquirida em 30/09/1999, através 
de Escritura Pública de Cessão de Posse, tendo sido a prescrição 
aquisitiva consumada em período anterior (na década de 70).

Contrarrazões apresentada pelo apelado, o espólio de Rai-
mundo Rodrigues dos Reis (fls. 1386/1420), em que pugna pelo 
não conhecimento do apelo manejado, ou pelo seu desprovimento.

A União vem aos autos abdicando do direito de apresentar 
contrarrazões (cf. fls. 1423).

Aposição de ciência da interposição da apelação pelo presen-
tante ministerial, com ofício junto à 1ª instância, e oferecimento de 
parecer pelo membro do Parquet Federal da Procuradoria Regional 
da República da 5ª Região, em que defende a manutenção integral 
da sentença (cf. fls. 1428 e 1432/1437, respectivamente).

É o relatório. 

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO MACHA-

DO CORDEIRO (Relator) :

A matéria devolvida para exame deste Tribunal diz respeito à 
correção da sentença que julgou improcedente a ação de usuca-
pião ajuizada por EDIVAN DIÓGENES PINTO, PAULO MARQUES 
MEDEIROS e JOÃO VITORINO DE MELO, a qual visava ao reco-
nhecimento judicial do domínio sobre o imóvel rural denominado 
“Janduir”.

Após compulsar detidamente os presentes autos, tenho que 
não merece acolhida a insurgência manifestada pela parte apelante.

Primeiramente, cumpre analisar as prefaciais lançadas pela 
parte apelante, relativamente ao suposto vício de não intervenção 
obrigatória do Parquet Federal, bem como o alegado cerceamento 
de defesa pelo fato de o magistrado a quo não ter acolhido a re-
quisição formulada pelo Ministério Público acerca da necessidade 
de oitiva do perito judicial e assistentes técnicos.
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Sobre a primeira temática, pertinente trazer a lume o magisté-
rio do processualista Fredie Didier Júnior, em sua obra “Curso de 
Direito Processual Civil1”:

De se observar que a regra da falta de intervenção do 
Ministério Público implica nulidade do procedimento a 
partir do momento em que ele deveria ter sido intimado 
(art. 279, caput e § 1º, do CPC/2015). A participação 
do Ministério Público, em tais casos, é encarada como 
“pressuposto processual” objetivo intríseco de validade.

A nulidade somente poder ser decretada após a intimação 
do Ministério Público, que se manifestará sobre a exis-
tência ou inexistência do prejuízo (art. 279, § 2º, CPC).

No caso em tela, todavia, não há ensejo ao reconhecimento 
de qualquer nulidade, porquanto essa irregularidade estará carac-
terizada quando não se oportunizar a oitiva ao órgão ministerial no 
processo de usucapião, circunstância essa que não ocorreu na es-
pécie, já que por diversas oportunidades os autos foram remetidos 
ao Parquet, com as respectivas manifestações (cf. fls. 364, 374, 
380, 457, 564, 683/684, 697, 738, 739/740, 1432/1437), vindo em 
uma delas a presentante asseverar que o caso não demandava a 
intervenção do órgão (cf. fls. 742/745, 1090).

Ora, a nulidade consiste propriamente em não se franquear a 
vista dos autos ao Ministério Público e não quando determinada a 
intimação do órgão não sobrevier manifestação do membro.

Em outras palavras, o que dá ensejo à nulidade é a falta de 
intimação; “se intimado, deixa de intervir por qualquer motivo, nuli-
dade não há”. O problema da não intervenção, embora tenha havido 
a intimação, resolve-se nas esferas disciplinar e administrativa2.

Não se afigura escorreita, ainda, a defesa da tese do recorrente 
de que o membro do Parquet Federal, ao optar pelo sua não mani-
festação na demanda, estaria descumprindo decisão judicial, tendo 
em conta princípio com assento constitucional da independência 
funcional (art. 127, § 1º, da Constituição de 1988). 

1 Volume I, edição 2016, Ed. Juspodium.
2 Fabrício, Comentários ao Código de Processo Civil, cit., p. 518.
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Convém, ainda, afastar a outra prefacial suscitada pelo recor-
rente: não procede, pois, a pretendida mácula da sentença, pelo 
fato de não ter o juízo singular acatado formulação feita pelo Mi-
nistério Público acerca da necessidade de oitiva do perito judicial 
e assistentes técnicos, porquanto é remansoso o entendimento 
jurisprudencial desta Corte Regional, no sentido de que julgador, 
com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produ-
ção de provas que julgar impertinentes ou irrelevantes ao deslinde 
da controvérsia posta nos autos.

In casu, houve, inclusive, fundamentação bastante para a 
não realização da prova, conforme consta do excerto da sentença 
adiante reproduzido:

No caso dos autos, a realização de inspeção judicial é 
desnecessária, tendo em vista que há vasto conjunto 
probatório já existente no presente caderno processual.
Aliás, trata-se de renovação de requerimento anterior, que 
foi indeferido pelo Juízo da 4ª Vara Federal com sede em 
Natal (fl. 1.002), consignando que “após acurada análi-
se dos documentos acostados aos autos por ambas as 
partes, inclusive dos diversos mapas e plantas da área 
objeto do litígio, e considerando que a Fazenda Conceição 
já foi objeto de inspeção judicial pelo Juiz de Direito da 
Comarca de Macau, nos autos do Processo n° 05.03.646-9 
(fls. 482/508), tenho por despicienda a realização de nova 
inspeção judicial por este Juízo”.                 

Passo, assim, na sequência, ao exame do mérito propriamente 
dito, e, relativamente ao mesmo, tenho que a sentença não merece 
reforma.

Explico.

Consoante preceitua o art. 1.238 do Código Civil, quem detiver 
a posse prolongada de bem, sem interrupção ou oposição, pelo 
período de 15 (quinze) anos, adquirirá a propriedade. Estatui, ainda, 
o parágrafo único, do mencionado artigo, que o aludido prazo será 
de 10 (dez) anos quando o possuidor demonstrar ter estabelecido 
no imóvel a sua moradia habitual.

Pois bem, no caso em tela, não houve a demonstração do 
preenchimento dos requisitos a que alude a Lei Civil para a pres-
crição aquisitiva. 
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Da leitura atenta das peças componentes do processo em 
questão, vê-se que o autor ingressou com a ação possessória 
fundada em Escritura Pública de cessão de posse (datada de 30 
de setembro de 1999), a qual foi firmada praticamente um mês 
antes do ajuizamento da ação, proposta em 20 de outubro de 1999.

Nesse contexto, afiguram-se irretocáveis as conclusões 
alvitradas pelo magistrado singular de que “a escritura 
pública de cessão da posse apresentado pelo autor é 
documento inidôneo à comprovação da alegada posse. 
Isso porque o mencionado documento, à época do ajui-
zamento da ação, era demasiado recente, não sendo 
apresentados quaisquer documentos comprobatórios das 
supostas posses exercidas pelos signatários da escritura”.

Demais disso, colhe-se dos autos que os réus da demanda 
apresentaram escritura pública de compromisso de compra e venda 
do imóvel litigioso datada dos idos de 1966, tendo sido registrada 
em 1982, ou seja, documentação de posse pretérita ao que defende 
o autor, ora apelante.

Não é demais registrar que constam diversas menções de que 
a área discutida possui instalação de poços de petróleo da Petro-
brás ainda da década de 80, circunstância essa reconhecida pelo 
próprio autor e que tem o condão de afastar o requisito da posse 
mansa e tranquila do bem.

Relativamente ao requisito da moradia habitual, reputo perti-
nente reproduzir trecho da bem lançada sentença:                  

No que diz respeito à construção da casa de taipa, que su-
postamente comprovaria a habitação da área usucapien-
da pelo Sr. JOÃO VITORINO DE MELO, o autor afirma 
que, conforme documentos de fls. 204 e 206, datados de 
12 de fevereiro de 1971 e 27 de julho de 1988, resta evi-
denciada a presença da casa de taipa já naquelas datas. 
Segundo alega o demandante, a região correspondente 
à propriedade em litígio, nas fotos, apresenta sucessivas 
e crescentes áreas de clareiras que demonstrariam sua 
habitação nestas datas.
Ocorre que o perito judicial, quando da realização da 
inspeção in loco, esclareceu, no item em que se indaga 
se é possível o pequeno casebre ser localizado nas 
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mencionadas fotografias, que “não se tem como afirmar 
que se trata da casa de taipa existente na área em litígio”. 

Ainda, formulado quesito acerca da existência de lavou-
ras, tendo em vista que o autor e as testemunhas, como 
será esclarecido adiante, informaram que o Sr. JOÃO 
VITORINO DE MELO cultivava feijão e milho, foi dito pelo 
expert que “em análise das fotografias aéreas apensa-
das aos autos, não é possível identificar a presença de 
lavouras, provavelmente em função da má qualidade dos 
solos, pois, sendo este classificado como sendo do tipo 
Solonchak Solonétzico, apresentam altos teores de sais, 
o que impossibilita sua utilização para fins de agricultura”.
Acolho o laudo pericial, razão por que entendo não ter 
restado comprovado que a referida casa de taipa teria 
sido construída e utilizada pelo Sr. JOÃO VITORINO no 
período que antecedeu a posse do autor, durante lapso 
temporal apto a ensejar a prescrição aquisitiva.
Ademais, mesmo que restasse comprovado que a casa de 
taipa data de longínquos anos, tal fato, por si só, não seria 
suficiente a autorizar a conclusão de que teria ocorrido 
a usucapião, porque não há provas de que o Sr. JOÃO 
VITORINO o construiu, já que, como foi dito por várias 
testemunhas, muitas pessoas e moradores entravam 
na região para caçar, não sendo, pois, exclusividade de 
JOÃO VITORINO o acesso e uso daquele local.

De mais a mais, é possível confirmar o acerto do provimento 
judicial impugnado, que reputou não preenchidos os requisitos de 
que cuida o art. 1.238, e seu parágrafo único, do CC, julgando, 
assim, improcedente o pleito autoral.

Resta, por fim, consignar que, ainda que os fatos descritos 
na inicial da demanda em questão amoldassem-se ao normativo 
citado, haveria óbice intransponível à aquisição da prescrição 
aquisitiva, qual seja, a alegação da União afirmando que se trata 
de imóvel conceituado como terreno de marinha com acrescidos, 
de forma que é bem público a ela pertencente (fls. 691/694).

Com essas considerações, rejeito as preliminares, e, no mérito, 
nego provimento à apelação.

É como voto.  
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 572.945-RN

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO 
 JÚNIOR
Apelante:  SÍLVIA JACINTA BEZERRA
Apelada:  UNIÃO E ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Repte.:  DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA/NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO POR HOS-
PITAL PRIVADO, CREDENCIADO PELO SUS. 
FALECIMENTO DA AVÓ DA AUTORA. AUSÊN-
CIA DO HOSPITAL NA LIDE. INEXISTÊNCIA DE 
DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE NEGATIVA 
DE ATENDIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA 
RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCE-
DÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Insugência contra sentença que julgou im-
procedente o pleito autoral de indenização por 
danos morais em virtude do falecimento de sua 
avó em decorrência de atendimento em hospital 
da rede privada credenciado pelo Sistema Único 
de  Saúde - SUS
2. Hiipótese em que a avó da autora precisou ser 
transferida de Mossoró-RN para Natal-RN, em ra-
zão de inexistir Hospital credenciado para realizar 
procedimento de  embolização ou cirurgia aberta 
na Cidade de origem, deixando de ser atendida 
na referida Capital pelo Hospital do Coração, es-
tabelecimento privado credenciado pelo SUS, em 
virtude de a tabela do SUS ser insuficiente para a 
aquisição das próteses necessárias, o que teria 
acarretado a não disponibilização do material 
pelo fornecedor  para o SUS, tendo a paciente 
retornado a Mossoró sem realizar o procedimento 
cirúrgico e posteriormente falecido.
3. O Hospital do Coração, estabelecimento pri-
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vado credenciado pelo SUS, apto a realizar o 
procedimento de que necessitava a paciente, 
foi citado, porém, excluído da lide na sentença 
porque ocorrera a preclusão temporal quanto ao 
pedido de denunciação da União.
4. O pedido autoral fundamenta-se na responsabi-
lidade dos entes públicos na falta de fiscalização 
dos serviços prestados por hospitais credencia-
dos, na omissão de prestação de serviço médico, 
bem como na inexistência de credenciamento/ 
habilitação de Hospital, em Mossoró-RN, domi-
cílio da paciente, apto a realizar o procedimento 
cirúrgico de que necessitava a avó da paciente.
5. O único documento que consta dos autos, 
relativo à suposta omissão da prestação de ser-
viço pelo Hospital do Coração em Natal, é um 
Relatório Médico que, dentre outras informações, 
menciona a negativa de prestação de serviço e 
a inserção da paciente no sistema regulador do 
SUS para procedimento em Natal, com a informa-
ção de que esta teve o procedimento suspenso 
pelo Hospital capacitado para tal (Hospital do 
Coração de Natal). Não há nos autos nada mais 
que prove a negativa de atendimento do Hospital 
do Coração, seja prontuário, encaminhamento 
para outro Hospital, exames, receituários, etc..
6.O conjunto probatório mostra-se insuficiente 
para direcionar responsabilidade civil a quais-
quer dos entes federativos envolvidos, o que 
impõe a manutenção da sentença.
7. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a 
Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, na forma 
do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.
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Recife, 10 de março de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR 
- Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS RE-

BÊLO JÚNIOR:

Insurgência contra sentença que julgou improcedente o pleito 
autoral de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), para cada réu, em virtude do falecimento de 
sua avó.

A parte autora ajuizou ação de reparação de danos por res-
ponsabilidade civil do Estado, sob a alegação de desídia no aten-
dimento de sua avó em hospital da rede privada credenciado pelo 
Sistema Único de  Saúde - SUS, em Natal-RN.

A lide gira em torno de responsabilização civil derivada de 
óbito de familiar, pelos fatos expostos na Inicial (documentos fls. 
17 usque 60), cujo resumo é o seguinte:

No dia 5/10/2011, Maria Cícera de Oliveira teria apresentado 
histórico de cefaléia súbita de forte intensidade, tendo procurado, 5 
(cinco) dias depois, o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, 
momento em que teria sido internada.

No internamento, foi realizada tomografia de urgência, que 
constatou uma hemorragia subaracnóidea graduada em 4 (quatro) 
pontos na escala Fischer, hemorragia essa associada à hidrocefalia 
hipertensiva, tendo sido submetida à instalação de cateter para 
derivação ventricular externa. 

Em seguida, foi verificada a existência de um aneurisma 
cerebral roto, cujo tratamento – embolização ou cirurgia aber-
ta – não teria sido realizado por omissão de entes estatais, nem 
disponibilizado pelo SUS em Mossoró, tendo em vista a falta de 
equipamentos.

A avó da apelante, então, foi inserida no sistema regulador do 
SUS para procedimento em Natal, no Hospital do Coração, tendo 
sido suspenso tal procedimento sob a justificativa de ser a tabela 
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do SUS insuficiente para a aquisição das próteses necessárias, 
o que teria feito com que o fornecedor não as disponibilizasse 
para o SUS, tendo a paciente retornado a Mossoró.

Afirmou a autora que ainda chegou a ajuizar ação pela DPU 
para buscar a realização do procedimento de que precisava a sua 
avó, mas ela veio a falecer em 3/11/2011, antes da apreciação do 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

Assim, responsabilizou a União e o Estado do Rio Grande do 
Norte, em razão da inércia em providenciar credenciamento/habi-
litação de hospital para realizar procedimentos neurocirurgicos de 
alta complexidade em Mossoró-RN, bem como pelo fato de que 
não houve adequado atendimento da avó, o que ocasionou o seu 
falecimento, pois apesar de ser encaminhada para o Hospital do 
Coração em Natal, este suspendeu o procedimento necessário, sob 
a justificativa de ser a tabela do SUS insuficiente para aquisição 
das próteses necessárias.

Contestação do Estado do Rio Grande do Norte e da União 
anexada às fls. 76 usque 86 e 88 usque 101.

Réplica apresentada às fls. 117 usque 130.

À fl. 138, a União denunciou à lide o Hospital do Coração.

Documentos apresentados pela parte Autora às fls. 148 usque 
149.

Contrato do Hospital do Coração de Natal com a Prefeitura de 
Natal/SUS juntados pela União às fls. 187 usque 202.

Às fls. 208 usque 214, a União apresentou Informação onde 
explicita as próteses que são fornecidas pelo SUS para efetivação 
do procedimento de que necessitava a avó da autora

Na sentença de fls. 228 usque 240, o magistrado afastou a 
preliminar de ilegitimidade passiva da União e determinou a exclu-
são do Hospital do Coração da lide, tendo em vista a ocorrência 
de preclusão quanto ao pedido de denunciação da lide.

No mérito, o juiz de primeiro grau afastou a responsabilidade 
do Estado do Rio Grande do Norte e da União e julgou improce-
dente a ação.
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Nas suas razões recursais, a apelante defende a omissão dos 
entes federativos, nos seguintes termos:

a) Existe nos autos relatório datado de 31.10.2011 informando 
a negativa do Hospital do Coração;

b) Mora em proceder com a habilitação e o credenciamento 
de um hospital na cidade de Mossoró para a realização de 
cirurgias como a do tipo em questão;

c) Ambos os entes agiram com deliberada mora no processo 
de habilitação do Hospital Wilson Rosado, visto que há mais de 
2 (dois) anos o Hospital havia solicitado seu credenciamento 
em alta complexidade em neurocirurgia, havendo a paralisação 
do processo em razão do aspecto financeiro;

d) A omissão do Estado (ineficiências administrativo-finan-
ceiras) ocasionou deficiência na execução de cirurgias em 
Mossoró, o que foi a causa do óbito da Sra. Maria Cícera de 
Oliveira, pois embargou o processo de credenciamento do 
Hospital Wilson Rosado.

Sustenta, ainda, a existência de culpa in vigilando – falta de 
fiscalização do Hospital do Coração por parte do Estado do Rio 
Grande do Norte, com base no relatório de fl. 22, e ressalta que 
apenas a falha do Estado, tanto na pessoa do Estado do Rio 
Grande do Norte e da União, em fiscalizar o serviço oferecido por 
aqueles a quem foram delegadas suas competências já é, por si 
só, suficiente para ensejar sua responsabilização.

Ao final, requereu o provimento do recurso.

A União apresentou contrarrazões às fls. 267 usque 290.

O Estado do Rio Grande do Norte foi intimado mas não apre-
sentou contrarrazões.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊ-

LO JÚNIOR (Relator):

FUNDAMENTAÇÃO
O ponto nodal da questão gira em torno da Responsabilidade 

da Administração, de natureza patrimonial, que surge no mundo 
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jurídico quando presentes a existência de fato, a ocorrência de um 
dano, e o consequente nexo de causalidade.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público 
e das de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, 
independentemente de culpa, e está prevista no art. 37, § 6º, da 
Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. (...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito Público e as de Direito 
Privado prestadoras de serviços públicos responderão pe-
los danos causados que seus agentes, nessa qualidade, 
causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, são pressupostos da responsabilidade civil: a) a 
prática de uma ação ou omissão ilícita (ato ilícito); b) a ocorrência 
de um efetivo dano moral ou patrimonial; c) o nexo de causalidade 
entre o ato praticado – comissivo ou omissivo. Nos casos de respon-
sabilidade subjetiva, impende ainda verificar a existência de culpa. 

Por sua vez, a responsabilidade por omissão estatal é subjetiva, 
e, apenas se configura quando o Estado devia e podia agir, mas, 
em razão de culpa, foi omisso e dessa omissão derivou o dano a 
terceiro. Em ambos sos casos, com culpa e prescindível esta, deve 
estar bem delineado o nexo causal. 

O cerne da controvérsia dos autos é relativo à existência ou não 
de responsabilidade da União e do Estado do Rio Grande do Norte 
no falecimento da avó da apelante, Sra. Maria Cícera de Oliveira.

Inicialmente, de se mencionar que o Hospital do Coração, es-
tabelecimento de saúde credenciado pelo Estado, apto a realizar 
o procedimento de que necessitava a paciente, e que teria negado 
a prestação do serviço médico, foi citado, em razão de pedido de 
denunciação da lide formulado pela União. No entanto, foi excluído 
da lide na sentença porque ocorrera a preclusão temporal quanto 
ao pedido da União.

O pedido autoral fundamenta-se na responsabilidade dos entes 
públicos na falta de fiscalização dos serviços prestados por hospi-
tais credenciados, na omissão de prestação de serviço médico, bem 
como na inexistência de credenciamento / habilitação de Hospital, 



143

em Mossoró, domicílio da paciente, apto a realizar o procedimento 
cirúrgico de que necessitava a avó da paciente.

Convém, porém, acrescer um fato importante e fundamental 
para deslinde da controvérsia. O único documento que consta dos 
autos, relativo à omissão da prestação de serviço pelo Hospital do 
Coração em Natal, é um relatório feito pelo Médico André Batista 
(fl. 22), o qual, dentre outras informações, menciona a negativa de 
prestação de serviço nos seguintes termos:

Já inserimos a paciente no sistema regulador do SUS 
para procedimento em Natal, porém teve o procedimento 
suspenso pelo Hospital capacitado para tal (Hospital do 
Coração de Natal), por razões de tabela insuficiente para 
aquisição das próteses necessárias, fazendo com que o 
fornecedor não as disponibilizasse pelo SUS.

Logo, não há nos autos nada mais que prove a negativa de 
atendimento do Hospital do Coração nem prontuário, nem resumo 
de alta, nem encaminhamento para outro Hospital, exames etc. 

Em razão da ausência na lide do Hospital, o conjunto probatório 
ficou insuficiente para direcionar responsabilidade a quaisquer dos 
entes federativos envolvidos.

Primeiro seria necessário provar a negativa de atendimento, 
para, depois, atribuir as devidas responsabilidades.

A princípio, e com o arcabouço dos autos, também não se 
identifica a responsabilidade dos entes pelo fato de inexistir Hospital 
capacitado para cirurgia da complexidade de que necessitava a avó 
da autora, tendo em vista que seu óbito provavelmente derivou não 
da ausência de Hospital, mas da não realização do procedimento 
necessário em Natal, para onde fora encaminhada. 

No mais, de se ratificar o teor da sentença, que se pronunciou 
nos seguintes termos:

É verdade que a UNIÃO e o ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE buscam, em suas defesas, atribuir a responsabilida-
de pela morte de Maria Cícera de Oliveira ao HOSPITAL DO 
CORAÇÃO, não trazendo, porém, qualquer documento que 
prove a suposta alegação feita pelo mencionado nosocômio 
para negar-se a atender a paciente.
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Contudo, ainda que estivesse evidenciada a negativa do 
HOSPITAL DO CORAÇÃO em atender a avó da autora pe-
las razões citadas no relatório de fl. 22, não se apresentam 
plausíveis os argumentos expostos pela parte autora para 
impingir responsabilidade por omissão aos demandados no 
tocante à morte de Maria Cícera de Oliveira.

Primeiramente, em relação ao ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE, vê-se que os próprios documentos trazidos ao 
feito pela autora demonstram a isenção de responsabilidade, 
in casu, do referido ente estatal.

Com efeito, a Nota Técnica nº 168/2012, oriunda do Ministé-
rio da Saúde (fls. 57/60), respondeu, em relação à questão 
formulada pela Defensoria Pública da União - DPU sobre 
a existência de previsão para a disponibilidade de proce-
dimentos para o tratamento de lesão aneurismática em 
Mossoró, nos seguintes termos: “A SES/RN já encaminhou 
documentação solicitando habilitação do Hospital Wilson 
Rosado em Mossoró como Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia. E o processo 
está em fase final de avaliação pela Coordenação-Geral de 
Média e Alta Complexidade”.

Nessa mesma nota, o Ministério da Saúde informa que 
“não compete a este Ministério o credenciamento de es-
tabelecimentos para executar o atendimento à população 
brasileira, mas sim a habilitação dos mesmos [sic] após o 
credenciamento efetuado pela Secretaria de Saúde respon-
sável pela rede local”. 

Logo, se o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por 
meio de sua Secretaria de Saúde, efetuou, devidamente, o 
credenciamento de um hospital para o tratamento de lesões 
aneurismáticas no Município de Mossoró, constituindo esta a 
sua única atribuição quanto ao procedimento de habilitação 
do referido hospital, não há falar em omissão, de sua parte, 
causadora do falecimento da Maria Cícera de Oliveira.

Pelo contrário, o que se extrai dos documentos trazidos 
pela parte autora é que, na verdade, o ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE agiu diligentemente, cumprindo o 
seu dever no tocante à atuação estatal para a expansão ao 
oeste potiguar de um tratamento específico disponibilizado 
pelo SUS.
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Em segundo lugar, a autora argumenta que o demandado 
em apreço omitiu-se no seu dever de fiscalização das ins-
tituições particulares conveniadas com o SUS – in casu, o 
HOSPITAL DO CORAÇÃO –, omissão essa que resultou 
na morte de sua avó.

Ocorre, porém, que, analisando o caso sob tal perspectiva, 
não se encontra bem delineado o nexo de causalidade 
existente entre a ocorrência do resultado morte e a suposta 
omissão do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, assim 
como não se vislumbra o elemento culposo na omissão em 
tela.

Como é consabido, para se caracterizar a responsabilidade 
civil do Estado por omissão é “preciso distinguir se a omissão 
constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do 
Estado. Nem toda conduta omissiva retrata um desleixo 
do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se 
configurará a responsabilidade estatal. Somente quando o 
Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrên-
cia do dano é que será responsável civil e obrigado a reparar 
os prejuízos. A consequência, dessa maneira, reside em 
que a responsabilidade civil do Estado, no caso da conduta 
omissiva, só se desenhará quando presentes estiverem os 
elementos que caracterizam a culpa”. (Grifado no original)

No caso concreto, partindo do pressuposto de que teria 
havido a negativa do HOSPITAL DO CORAÇÃO em atender 
Maria Cícera de Oliveira com base na motivação indicada 
no relatório de fl. 22, não se observa nos autos nenhuma 
prova de que o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
foi informado da citada negativa do HOSPITAL DO CORA-
ÇÃO, informação esta que, se realizada, poderia ensejar a 
demonstração da negligência do ente estatal em destaque 
caso se mantivesse em inércia. 

Entretanto, tem-se apenas a circunstância relativa à não 
prestação de atendimento por parte do HOSPITAL DO CO-
RAÇÃO, o que impossibilitou o tratamento da enfermidade 
que acometia a avó da autora.

Assim, não há falar que a suposta falta de fiscalização do 
HOSPITAL DO CORAÇÃO, por parte do ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, pode ser apontado como causa direta 
do óbito de Maria Cícera de Oliveira, até porque, para tanto, 



146

seria necessária a demonstração do elemento culposo, o 
que não aconteceu.

Para haver responsabilidade do Estado por omissão é in-
suficiente a comprovação de culpa meramente in vigilando 
genérica, inespecífica, difusa, sob pena de não configuração 
do nexo causal. Nessa linha, confira-se:

Responsabilidade civil do Estado. Dano decorrente de 
assalto por quadrilha de que fazia parte preso foragido 
vários meses antes. 
- A responsabilidade do Estado, embora objetiva por 
força do disposto no artigo 107 da Emenda Constitu-
cional n° 1/69 (e, atualmente, no § 6° do artigo 37 da 
Carta Magna), não dispensa, obviamente, o requisito, 
também objetivo, do nexo de causalidade entre a 
ação ou a omissão atribuída a seus agentes e o dano 
causado a terceiros. 
- Em nosso sistema jurídico, como resulta do disposto 
no artigo 1.060 do Código Civil, a teoria adotada quanto 
ao nexo de causalidade e a teoria do dano direto e 
imediato, também denominada teoria da interrupção do 
nexo causal. Não obstante aquele dispositivo da codifi-
cação civil diga respeito a impropriamente denominada 
responsabilidade contratual, aplica-se ele também a 
responsabilidade extracontratual, inclusive a objetiva, 
até por ser aquela que, sem quaisquer considerações 
de ordem subjetiva, afasta os inconvenientes das 
outras duas teorias existentes: a da equivalência das 
condições e a da causalidade adequada. 
- No caso, em face dos fatos tidos como certos pelo 
acórdão recorrido, e com base nos quais reconheceu 
ele o nexo de causalidade indispensável para o reco-
nhecimento da responsabilidade objetiva constitucio-
nal, e inequívoco que o nexo de causalidade inexiste, e, 
portanto, não pode haver a incidência da responsabili-
dade prevista no artigo 107 da Emenda Constitucional 
n° 1/69, a que corresponde o § 6° do artigo 37 da atual 
Constituição. Com efeito, o dano decorrente do assalto 
por uma quadrilha de que participava um dos evadidos 
da prisão não foi o efeito necessário da omissão da 
autoridade pública que o acórdão recorrido teve como 
causa da fuga dele, mas resultou de concausas, como 
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a formação da quadrilha, e o assalto ocorrido cerca de 
vinte e um meses após a evasão. 
- Recurso extraordinário conhecido e provido. 
(STF, RE 130.764, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira 
Turma, julgado em 12/05/1992, DJ 07/05/1992)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO. HOMICÍDIO COMETIDO POR FUGITIVO 
DE PRISÃO ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OB-
JETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CB. NEXO DE 
CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. 
1. Inexistência de nexo de causalidade entre o fato 
danoso e o ato omissivo atribuído a autoridade pública. 
Ausência de relação entre a suposta falha do sistema 
penitenciário estadual e o ato ilícito. 
2. Agravo regimental a que se dá provimento. 
(STF, RE 460812, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, jul-
gado em 08/05/2007, DJ 25-05-2007)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RES-
PONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ASSALTO 
PRATICADO CONTRA MOTORISTA PARADO EM 
SINAL DE TRÂNSITO. OMISSÃO DO ESTADO EM 
PROVER SEGURANÇA PÚBLICA NO LOCAL NEXO 
DE CAUSALIDADE. REQUISITO INDISPENSÁVEL. 
AUSÊNCIA. 
1. A imputação de responsabilidade civil, objetiva ou 
subjetiva, supõe a presença de dois elementos de fato 
(a conduta do agente e o resultado danoso) e um ele-
mento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, 
porque consiste num elo referencial, numa relação de 
pertencialidade, entre os elementos de fato; e é nor-
mativo, porque tem contornos e limites impostos pelo 
sistema de direito). 
2. Nesse domínio jurídico, o sistema brasileiro, resul-
tante do disposto no artigo 1.060 do Código Civil/16 e 
no art. 403 do CC/2002, consagra a teoria segundo a 
qual só existe o nexo de causalidade quando o dano 
é efeito necessário de uma causa. 
3. No caso, não há como afirmar que a deficiência do 
serviço do Estado, que não destacou agentes para 
prestar segurança em sinais de trânsito sujeitos a as-
saltos, tenha sido a causa necessária, direta e imediata 
do ato ilícito praticado pelo assaltante de veículo. Au-
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sente o nexo causal, fica afastada a responsabilidade 
do Estado. Precedentes do STF e do STJ. 
4. Recurso especial a que se dá provimento. 
(STJ, REsp 843.060, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 
1ª Turma, DJe 24/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A 
NEGLIGÊNCIA DO ESTADO E O ATO ILÍCITO PRA-
TICADO POR FORAGIDO DE INSTITUIÇÃO PRISIO-
NAL. AUSÊNCIA. 
1. A imputação de responsabilidade civil, objetiva ou 
subjetiva, supõe a presença de dois elementos de fato 
(a conduta do agente e o resultado danoso) e um ele-
mento lógico-normativo, o nexo causal (que é lógico, 
porque consiste num elo referencial, numa relação de 
pertencialidade, entre os elementos de fato; e é nor-
mativo, porque tem contornos e limites impostos pelo 
sistema de direito). 
2. “Ora, em nosso sistema, como resulta do disposto 
no artigo 1.060 do Código Civil [art. 403 do CC/2002], 
a teoria adotada quanto ao nexo causal é a teoria do 
dano direto e imediato, também denominada teoria da 
interrupção do nexo causal. Não obstante aquele dispo-
sitivo da codificação civil diga respeito à impropriamen-
te denominada responsabilidade contratual, aplica-se 
também à responsabilidade extracontratual, inclusive a 
objetiva (...). Essa teoria, como bem demonstra Agos-
tinho Alvim (Da Inexecução das Obrigações, 5ª ed., 
nº 226, p. 370, Editora Saraiva, São Paulo, 1980), só 
admite o nexo de causalidade quando o dano é efeito 
necessário de uma causa” (STF, RE 130.764, 1ª Turma, 
DJ de 07.08.92, Min. Moreira Alves). 
3. No caso, não há como afirmar que a deficiência do 
serviço do Estado tenha sido a causa direta e imediata 
do ato ilícito praticado pelo foragido. A violência contra 
a recorrida, que produziu os danos reclamados, ocor-
reu mais de dez meses após o foragido ter se evadido 
do presídio. Ausente o nexo causal, fica afastada a 
responsabilidade do Estado. Precedentes do STF (RE 
130.764, 1ª T., Min. Moreira Alves, DJ de 07.08.92; RE 
369.820-6, 2ª T., Min. Carlos Velloso, DJ de 27.02.2004; 
RE 341.776-2, 2ª T., Min. Gilmar Mendes, DJ de 
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17.04.2007) e do STJ (REsp 858.511/DF, 1ª T., relator 
para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, julgado 
em 19.08.2008). 
4. Recurso especial a que se dá provimento. 
(STJ, REsp. 719.736, Rel. Min. Teori Zavascki, 1ª Tur-
ma, DJe 22/09/2008)

APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DANO MATE-
RIAL E MORAL. CIRURGIA REPARADORA. ERRO 
MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA 
DE DANO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. 
PARCIAL PROVIMENTO. 
(...)
5. Diante da situação fático-probatória, efetivamente, 
não se verifica conduta omissiva estatal, bem como 
de nexo-causal do dano sofrido pela parte autora, na 
medida que não restou demonstrado que o evento 
danoso originou-se de omissão específica do Estado. 
6. Pelas mesmas razões, não merece prosperar o 
pedido da parte autora relativo à realização de cirurgia 
reparadora, eis que tais procedimentos possuem cunho 
estético, não sendo essenciais para o funcionamento 
do organismo e órgãos. 
7. A conduta do Estado, o resultado danoso e o nexo 
causal entre eles são os elementos da responsabilida-
de objetiva, o que não restou comprovado nos autos, 
na forma do art. 333, I, do CPC. 
8. Apelação da parte autora improvida. Apelação da 
União provida. 
(AC 200451100071147, Desembargador Federal 
GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, TRF2 
- SEXTA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R - Data: 
26/10/2011 - Página: 286.)

Diante disso, à luz dos precedentes citados acima, afigura-se 
não demonstrado o nexo de causalidade entre a suposta 
omissão do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – de-
ver de fiscalização de hospital conveniado com o SUS – e 
a morte da avó da autora, visto que, para que estivesse 
presente o referido nexo causal, seria necessária a com-
provação de que o falecimento da avó da autora tivesse 
decorrido diretamente da ausência da referida fiscalização 
por parte do demandado.
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Com efeito, apresenta-se bastante difusa essa alegação 
da parte autora, já que, no caso concreto, não se tem, em 
relação ao réu, um dever individualizado de agir, de modo 
que a sua ação viesse a evitar o falecimento de Maria Cícera 
de Oliveira. Na verdade, a conduta do ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE, em casos que tais, está circunscrita à 
observação do devido cumprimento dos convênios por parte 
dos hospitais particulares, devendo atuar quando verificar a 
deficiência na execução desses convênios.

Demais disso, cumpre ressaltar, como já dito, que a parte 
autora não se desincumbiu do ônus de provar que o deman-
dado tomou ciência da falta de atendimento por parte do 
HOSPITAL DO CORAÇÃO, não havendo, portanto, como 
rematar que a morte da avó da autora ocorreu por causa 
de uma suposta culpa in vigilando do ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE.

No concernente às imputações feitas pela autora e que 
demonstrariam a responsabilidade da UNIÃO no caso dos 
autos, repete-se a mesma fundamentação utilizada para 
afastar a responsabilidade do ESTADO DO RIO GRANDE 
DO NORTE pela suposta falta de fiscalização do HOSPITAL 
DO CORAÇÃO, haja vista a identidade de tal imputação 
para ambos os demandados.

Quanto à imputação de responsabilidade pela demora na 
tramitação do processo administrativo de habilitação do 
Hospital Wilson Rosado para atender pacientes com lesão 
aneurismática, como a avó da autora, por exemplo, não se 
pode atribuir esse efetivo atraso como causa da morte de 
Maria Cícera de Oliveira, porquanto, como ficou demonstra-
do pela UNIÃO (fls. 187/203), o HOSPITAL DO CORAÇÃO 
é a instituição, neste Estado, conveniada com o SUS para 
atender pacientes com a enfermidade que acometia a citada 
paciente.

Não obstante a habilitação do Hospital Wilson Rosado tra-
ga mais uma opção para o atendimento de pacientes com 
lesões aneurismáticas, sendo, inclusive, mais conveniente 
para a população do oeste potiguar em razão da proximi-
dade, o não atendimento da avó da autora, por parte do 
HOSPITAL DO CORAÇÃO, foi o que alegadamente impos-
sibilitou o seu tratamento.
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Assim, se demonstrada a negativa da supracitada institui-
ção de saúde, a quem cabia o atendimento, pelo SUS, de 
pacientes com a enfermidade de Maria Cícera de Oliveira, 
não há falar em responsabilidade da UNIÃO por omissão 
pela demora na habilitação do Hospital Wilson Rosado, 
porquanto inexistente o nexo de causalidade direto entre 
os elementos omissão e dano.

Destarte, impõe-se a improcedência do pedido autoral, 
devendo o feito ser extinto com resolução do mérito, nos 
termos do art. 269, I, do CPC.

Saliente-se, por fim, que a presente sentença não obsta ao 
ajuizamento de ação contra o HOSPITAL DO CORAÇÃO, 
com fundamento em suposta culpa deste (responsabilidade 
subjetiva) quanto à alegada recusa de atendimento médico 
adequado à avó da autora.

Diante do exposto, adota-se como razões de decidir os judicio-
sos argumentos apresentados pelo magistrado de primeiro grau, 
para reconhecer que não há como se responsabilizar os entes 
públicos ora recorridos quanto ao fato que ensejou a pretensão de 
reparação de dano por responsabilidade civil do Estado. 

DISPOSITIVO
Apelação não provida.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 587.840-CE 

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI
Apelante:  ANTÔNIO EWERTON UCHÔA DA SILVA
Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Asssit. MP:  INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 
 DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
Reptes.:  DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E PROCURA-
 DORIA REGIONAL FEDERAL - 5ª REGIÃO

EMENTA: AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. 
TRANSPORTE/COMERCIALIZAÇÃO DE LAGOS-
TA, SEM COMPROVANTE DE ORIGEM. AGRAVO 
RETIDO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSI-
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DADE. MULTA. REDUÇÃO OU CONVERSÃO EM 
ADVERTÊNCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E RECUPE-
RAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE. 
IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta pelo particular, em face 
da sentença que o condenou ao pagamento de 
indenização por dano ambiental, no valor de 
R$ 1.500,00, destinado em benefício do Fundo 
Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FFDD, 
em virtude do transporte/comercialização de 65 
Kg de cauda de lagosta, sem comprovante de 
origem, calculados em R$ 1.950,00, com respaldo 
legal nos arts. 70 e 72, II, da Lei nº 9.605/98; 3º, 
II, e 35, IV, do Decreto 6.514/08; e no art. 2º, da IN 
IBAMA nº 138/06.
2. Manutenção da decisão que indeferiu a produ-
ção de prova testemunhal, uma vez que as conclu-
sões a que poderiam chegar a referida prova se 
mostra imprestável e desnecessária ao presente 
caso, eis que o objetivo desta ação, como salien-
tado pelo MM. Juiz sentenciante, diz respeito à 
responsabilização civil por dano ambiental – que 
é objetiva –, e independente da intenção do agen-
te, devendo ser aferida “a existência de nexo de 
causalidade entre a conduta do agente e o dano 
ambiental”. Agravo retido improvido.
3. A responsabilização do infrator por dano am-
biental encontra fundamento no art. 225, § 3º, 
da Constituição Federal de 1988, que impõe a 
reparação integral dos prejuízos causados ao 
meio ambiente.
4. A aplicação de multa não está condicionada a 
prévia advertência do infrator, mas tão somente 
a anterior previsão legal da infração e de prévia 
cominação (trecho extraído da ementa do TRF5/
AC 200982000029374, Segunda Turma, Rel. De-
sembargador Federal Francisco Wildo, pub. DJe 
- 17/05/2012 - Página 398).
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5. A multa imposta para as infrações dessa 
espécie é de R$ 700,00 (setecentos reais) a R$ 
100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 
20,00 (vinte reais), por quilo ou fração do produto 
da pescaria, ou por espécime quando se tratar 
de produto de pesca para uso ornamental, nos 
termos do caput do art. 35 do Decreto 6.514/08. 
Dosimetria da multa que obedeceu aos ditames 
legais, uma vez que a multa já foi minorada de 
R$ 2.000,00 para R$ 1.500,00.
6. Impossibilidade da substituição da pena de 
multa em prestação de serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio am-
biente, pois tal escolha encontra-se dentro do âm-
bito de discricionariedade do IBAMA. Preceden-
tes: (Processo: AC/PE 08036660420154058300, 
Terceira Turma, Rel. Desembargador Federal 
Paulo Machado Cordeiro, Julg. 29/04/2016; AC 
586782/CE, Quarta Turma, Rel. Desembargador 
Federal Sérgio Murilo Wanderley Queiroga (Con-
vocado), Julg. 15/03/2016, Pub. DJe 18/03/2016 
- Página 352). Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são 
partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento 
à apelação e ao agravo retido, nos termos do relatório e voto do 
Desembargador Relator, que passam a integrar o presente julgado.

Recife (PE), 9 de junho de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI - Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI: 

Apelação interposta pelo particular em face da sentença que 
julgou procedente, em parte, o pedido formulado pelo IBAMA, con-
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denando o réu ao pagamento de indenização por dano ambiental, 
no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), destinado em 
benefício do Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos - FFDD, 
em virtude de transporte/comercialização de 65 Kg de cauda de 
lagosta sem comprovante de origem, calculados em R$ 1.950,00 
(mil e novecentos e cinquenta reais). Sem condenação em custas 
e honorários advocatícios, em razão de ser a parte beneficiária da 
gratuidade judicial.

Nas suas razões, o apelante requereu, em preliminar, a apre-
ciação do agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu 
o pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, susten-
tou que não tinha conhecimento de que a referida conduta seria 
proibida.

Afirmou a ilegalidade da imposição da multa aplicada, eis 
que não foi observado o disposto nos arts. 14 e 72, § 3º, da Lei 
nº 9.605/98.              

Alegou que a penalidade de multa simples no valor de R$ 
1.500,00, nesse caso, vai de encontro aos princípios da razoabi-
lidade e da proporcionalidade, pois aplicada em desacordo com 
os parâmetros definidos no art. 14 da Lei nº 9.605/98, uma vez 
que é pessoa de baixa renda financeira e escolaridade, sendo a 
penalidade exorbitante, portanto.

Pugnou, assim, pela reforma da sentença, para que seja 
julgado procedente o pedido de conversão da multa simples em 
advertência, ou em prestação de serviços de preservação, melhoria 
e recuperação do meio ambiente, ou a redução para o mínimo de 
R$ 500,00.            

Aduziu, em adição, a presença dos pressupostos para a con-
cessão da tutela antecipada, eis que existe eminente perigo de 
execução da multa aplicada.           

Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público 
Federal pelo não provimento do recurso. 

É o relatório. 

           



155

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI 

(Relator): 

Inicialmente, no tocante à apreciação do agravo retido interpos-
to contra a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal 
deve a mesma ser mantida, porquanto as conclusões a que pode-
riam chegar a produção da referida prova se mostram imprestáveis 
e desnecessárias ao presente caso, eis que o objetivo desta ação, 
como salientado pelo MM. Juiz sentenciante, diz respeito à respon-
sabilização civil por dano ambiental, que é objetiva – independe da 
intenção do agente –, devendo ser aferida “a existência de nexo 
de causalidade entre a conduta do agente e o dano ambiental.”

A responsabilização do infrator por dano ambiental encontra 
respaldo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal de 
1988; ali se impõe a reparação integral dos prejuízos causados ao 
meio ambiente; confira-se:

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas 
ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, indepen-
dentemente da obrigação de reparar os danos causados.

A Lei nº 6.938/81, em seu artigo 14, § 1º, que dispõe sobre a 
Política Nacional do Meio Ambiente, preceitua:           

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela le-
gislação 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 cau-
sados 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. 

(...)
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Cuida-se, pois, da consagração da tese da responsabilidade 
objetiva, independentemente de culpa, por danos ambientais; e isto 
se aplica ao poluidor pessoa física ou jurídica, pública ou privada.

No caso em concreto, não há controvérsia quanto ao fato de 
que o ora apelante foi multado por transportar/comercializar 65Kg 
de cauda de lagosta sem comprovante de origem, calculados 
em R$ 1.950,00, sem a licença do órgão ambiental competente, 
consoante se infere do Auto de Infração nº 693372/D, lavrado com 
respaldo nos arts. 70 e 72, II, da Lei nº 9605/98, nos arts. 3º, II, e 
35, IV, do Decreto 6.514/08, e no art. 2º da IN IBAMA nº 138/06.

O art. 35, IV, do Decreto 6.514/08, dispõe que:           
Art. 35. Pescar em período ou local no qual a pesca seja 
proibida:

(...)

Parágrafo único: Incorre nas mesmas multas quem:

IV - transporta, conserva, beneficia, descaracteriza, indus-
trializa ou comercializa pescados ou produtos originados 
da pesca, sem comprovante de origem ou autorização do 
órgão competente;          

Por outro lado, não vislumbro a obrigatoriedade da imputação 
prévia da pena de advertência antes de aplicar a multa ao infrator. 
“A penalidade de advertência a que alude o art. 72, § 3º, I, da Lei 
nº 9.605/1998 tão somente tem aplicação nas infrações de menor 
potencial ofensivo, justamente porque ostenta caráter preventivo e 
pedagógico”, o que não é a hipótese presente (STJ,  REsp 1318051/
RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 12/05/2015).           

No que se refere a essa questão, esta a. Corte Regional já 
decidiu, em caso semelhante, que “a aplicação de multa não está 
condicionada a prévia advertência do infrator, mas tão somente a 
anterior previsão legal da infração e de prévia cominação (trecho 
extraído da ementa do AC 200982000029374, Segunda Turma, Rel. 
Desembargador Federal Francisco Wildo, DJe - Data: 17/05/2012 
- Página 398).

 A dosimetria da multa obedeceu aos ditames legais, uma vez 
que já foi minorada para R$ 1.500,00 na sentença. A multa imposta 
para as infrações dessa espécie é de R$ 70,00 (setecentos reais) a 
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R$ 100.000,00 (cem mil reais), com acréscimo de R$ 20,00 (vinte 
reais), por quilo ou fração do produto da pescaria, ou por espécime 
quando se tratar de produto de pesca para uso ornamental, nos 
termos do caput do citado artigo 35 do Decreto 6.514/08. 

Penso que essa importância se adequa ao objetivo preventivo-
-repressivo da norma que, ao mesmo tempo que deve estimular 
o cumprimento da obrigação, tem a finalidade de punir o infrator. 

A hipótese também não é de conversão da multa em prestação 
de serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
do meio ambiente, tendo em vista que tal ato é discricionário da 
autoridade administrativa. Assim, o juízo de discricionariedade 
quanto à substituição ou não da multa aplicada deve ser exercido 
pela autoridade administrativa.          

Nesse sentido, colaciono decisões deste Regional:             
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. TRANSPORTE 
DE GÁS CARBÔNICO LIQUEFEITO E COMPRIMIDO 
SOB ALTA PRESSÃO SEM A COMPETENTE LICENÇA 
AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE. 
MULTA. CONVERSÃO EM SERVIÇOS DE MELHORIA 
DO MEIO AMBIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou impro-
cedente o pedido de desconstituição da multa imposta no 
Auto de Infração, lavrado em desfavor da apelante por 
transportar, no ano de 2010, sem a competente licença 
ambiental, gás carbônico liquefeito e comprimido sob 
alta pressão, bem como o pleito de nulidade do processo 
administrativo desde a apresentação do PRAD - Projeto 
de Área Degradada.
2. O comando inserto no art. 23 da Constituição da Re-
pública preconiza que se insere na competência comum 
administrativa da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios o dever de proteger o meio ambiente e 
combater a poluição em qualquer de suas formas.
(...)
6. O auto de infração restou lavrado em desfavor da 
apelante no ano de 2010, quando não estava em vigor 
a Lei Complementar nº 140/2011, que não pode reger a 
situação fática posta à apreciação em razão do princípio 
tempus regit actum.
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7. A substituição da penalidade por prestação de 
serviços insere-se no âmbito de discricionariedade 
da Administração Pública (art. 72, parágrafo 4º, da Lei 
nº 9.605/1998, c/c art.139 do Decreto nº 6.514/2008).
8. Apelo desprovido. (Grifei)
(PROCESSO: 08036660420154058300, AC/PE, Rel. Ter-
ceira Turma, Rel. Desembargador Federal Paulo Machado 
Cordeiro, Julgamento: 29/04/2016) 

AMBIENTAL. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. 
REDUÇÃO DO VALOR. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. 
CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA FUN-
DAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. APELAÇÃO DO 
ENTE PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDA. APELA-
ÇÃO DOS AUTORES IMPROVIDA.
1. Cuida-se de apelações interpostas em face de senten-
ça que julgou procedente em parte o pedido de redução 
das multas por infração ambiental aplicadas aos autores.
2. Sendo o autor Lindomar Maia da Costa pessoa de 
pouca instrução, que desempenha atividade pesqueira 
em embarcação de pequeno porte para sustento de sua 
família, correta a decisão que reduziu o valor da multa ao 
patamar mínimo de R$2.900,00 (dois mil e novecentos 
reais). Adoção da técnica da fundamentação per relatio-
nem. Possibilidade. Jurisprudência pacífica do Supremo 
Tribunal Federal.
3. Entretanto, no tocante ao autor Edevânio Brito da Cos-
ta, observo que a multa fixada em R$250,00 (duzentos 
e cinquenta reais) se encontra abaixo do valor mínimo 
descrito no art.37 do Decreto nº 6.514/2008, razão pela 
qual deve ser modificada para este montante fixado, de 
R$ 300,00 (trezentos reais).
4. Quanto ao recurso dos autores, cumpre ressaltar que a 
advertência é aplicável apenas às infrações administrativas 
de menor lesividade ao meio ambiente, como tais consi-
deradas “aquelas em que a multa máxima cominada não 
ultrapasse o valor de R$ 1.000,00 (mil reais)” (Decreto nº 
6.514/08, art. 5º, § 1º), e uma vez que os valores em ques-
tão ultrapassam este montante, não é cabível ao presente 
caso. Já a conversão de multa em prestação de serviço 
é faculdade exclusiva da Administração, cujos critérios 
de conveniência e oportunidade não podem ser subs-
tituídos pelo Judiciário (Decreto nº 6.514/08, art. 139).
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5. Apelação do ente público parcialmente provida, apenas 
para fixar a multa aplicada a Edevânio Brito da Costa 
no valor mínimo legal de R$ 300,00 (trezentos reais), e 
apelação dos autores improvida. (Grifei)
(AC 586.782/CE, Quarta Turma, Desembargador Federal 
Sérgio Murilo Wanderley Queiroga (Convocado), Julga-
mento: 15/03/2016, Publicação: DJe 18/03/2016 - Página 
352)    

Pelo exposto, nego provimento à apelação e ao agravo retido. 

É como voto.

            

APELAÇÃO CÍVEL Nº 588.006-CE 

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVALHO 
 MONTEIRO (CONVOCADO)
Apelante:  JOSEFA VANUZA  ALVES DA CRUZ
Apelado:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Repte.:  PROCURADORIA DO INSS
Advs./Procs.:  DRS. RAMON FERNANDES RODRIGUES E OU-
 TRO (APTE.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO RURAL 
POR MORTE REQUERIDA NA QUALIDADE DE 
ESPOSA. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 
ATIVIDADE URBANA PELA AUTORA. CONDIÇÃO 
DE SEGURADO ESPECIAL. DESCARACTERIZA-
ÇÃO.
1. Caso em que a autora, na condição de espo-
sa de suposto segurado especial, pretende a 
concessão de pensão rural por morte, tendo o 
juiz singular indeferido o pedido, porquanto não 
comprovada a condição de segurado especial 
(trabalhador rural) do de cujus.
2. O regime de economia familiar dos rurícolas, 
condição à caracterização do status de segurado 
especial, pressupõe como principal atividade a 
agricultura.
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3. No caso, embora tenha sido acostada aos 
autos certidão de óbito, constando a profissão 
do pretenso instituidor como agricultor, também 
restou comprovado, por meio das testemunhas 
ouvidas em juízo e do próprio depoimento da 
requerente (viúva do falecido) que ela detinha 
vínculo urbano, como professora, junto à Pre-
feitura, sendo, inclusive, a renda dela decorrente 
a principal do casal. Além disso, foi afirmado 
também pela postulante que o marido detinha 
um pequeno comércio de bebidas, sendo o lucro 
da venda das mesmas que complementaria os 
rendimentos da família. Assim, resta descarac-
terizado o regime de economia familiar e, conse-
quentemente, a condição de segurado especial 
do falecido.
4. Apelação desprovida. Manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que fi-
guram como partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
providemnto à apelação, nos termos do voto do Relator e das notas 
taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 24 de maio de 2016. (Data do julgamento)                    

DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVALHO MON-
TEIRO - Relator Convocado

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVA-

LHO MONTEIRO (Convocado):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josefa Vanuza 
Alves da Cruz contra sentença que julgou improcedente pedido de 
concessão de pensão rural por morte.

Alega a apelante, em síntese, que faria jus à aludida pensão, 
uma vez que teria comprovado a qualidade de segurado especial 
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do instituidor, através dos documentos acostados e da prova tes-
temunhal. 

Não há contrarrazões nos autos.

É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ CARVA-

LHO MONTEIRO (Relator Convocado):

Caso em que a autora, na condição de esposa de suposto 
segurado especial, pretende a concessão de pensão rural por 
morte, tendo o juiz singular indeferido o pedido, porquanto não 
comprovada a própria condição de segurado especial (trabalhador 
rural) do de cujus.

Consoante dispõe o art. 74 da Lei nº 8.213/91, o benefício 
de pensão por morte será devido aos dependentes do segurado, 
independentemente se estivesse o falecido em atividade ou apo-
sentado. O que se exige, como requisito para sua concessão, é a 
comprovação da condição de segurado do instituidor e a condição 
de dependente do requerente, na data do óbito.

Compulsando-se os autos, verifica-se que embora tenha sido 
trazido à colação certidão de óbito, constando a profissão do 
pretenso instituidor como agricultor, que poderia constituir início 
de prova material a ensejar o exercício da atividade campesina, 
no caso, tal não pode ser aproveitado para fins de concessão do 
benefício pleiteado.

É que também restou comprovado, por meio das testemunhas 
ouvidas em juízo e do próprio depoimento da requerente (viúva do 
falecido) que ela detinha vínculo urbano, como professora, junto à 
Prefeitura, sendo, inclusive, a renda dela decorrente da principal do 
casal. Ademais, foi afirmado também pela postulante que o marido 
detinha um pequeno comércio de bebidas, sendo o lucro da ven-
da das mesmas que complementaria os rendimentos da família. 
Assim, resta descaracterizado o regime de economia familiar e, 
consequentemente, a condição de segurado especial do falecido.

Registre-se que o exercício de atividade durante longo lapso 
temporal exige uma maior robustez dos elementos de prova a 
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desconfigurar a presunção de continuidade do serviço urbano, o 
que não ocorreu na hipótese vertente.

Ademais, a  jurisprudência já firmou entendimento no sentido 
de que a configuração do regime de economia familiar pressupõe 
como atividade principal a exercida no ambiente campesino, a fim 
de demonstrar a indispensabilidade de tal serviço para manutenção 
e subsistência da família. 

Deste modo, não comprovado o regime de economia familiar e, 
consequentemente, a condição de segurado especial do de cujus 
é de se manter a sentença, que indeferiu o pedido.

Mercê do exposto, nego provimento à apelação.

É o meu voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 588.672-PE 

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA 
 FILHO
Apelante:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelada:  DAVINA ALVES FEITOSA
Repte.:  PROCURADORIA DO INSS
Adv./Proc.:  DR(A). YANNE GIGLIOLLA DE CARVALHO (APDA.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 
COBRANÇA DE CUSTAS PROCESSUAIS AO 
INSS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONE-
TÁRIA. LEI 11.960/2009. HONORÁRIOS ADVO-
CATÍCIOS. 
1. É cediço que o auxílio-doença é o benefício pre-
videnciário devido aos segurados da Previdência 
Social que se encontrem impossibilitados para 
exercer suas atividades laborativas em virtude de 
moléstia incapacitante e deve ser pago pelo INSS 
a partir do 16º dia de afastamento do trabalho.
2. O INSS é isento do pagamento de custas pro-
cessuais e do preparo, nos termos do art. 8º, 
parágrafo único, da Lei nº 9.289/96, mesmo nos 
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casos em que a Justiça Estadual atua no exercí-
cio de Jurisdição Federal delegada.
3. Há entendimento firmado pelo eg. Plenário 
desta Corte, no sentido de que a atualização e os 
juros de mora nas condenações impostas, tanto 
à Fazenda Pública quanto aos particulares, ain-
da que em matéria previdenciária, devem se dar 
mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice 
que venha a ser recomendado pelo Manual de 
Cálculos da Justiça Federal), acrescidos de 6% 
(seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de 
natureza tributária, para os quais se mantêm os 
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública 
corrige seus créditos tributários (SELIC).
4. Quanto à fixação dos honorários advocatícios, 
ressalta-se que, diante  da complexidade e das 
circunstâncias do feito, bem como com base 
na razoabilidade e na proporcionalidade, deve-
-se evitar que tal remuneração fique aquém do 
devido ao profissional. Assim, os honorários ad-
vocatícios devem ser mantidos em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação, nos termos 
insertos na Súmula nº 111-STJ.
5. Recurso do INSS parcialmente provido, apenas 
para isentar o apelante do pagamento de custas 
processuais e do preparo, nos termos do art. 8º, 
parágrafo único, da Lei nº 9.289/96. 

ACÓRDÃO

Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos 
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigrá-
ficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Recife, 9 de junho de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA FILHO - 
Relator 
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RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA 

FILHO: 
Trata-se de ação de rito ordinário proposta por particular em 

desfavor do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando 
a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença.

O MM. Juiz de Direito da Comarca de Orocó-PE, tendo em vista 
comprovados os requisitos da Lei nº 8.213/91, julgou procedente 
o pedido, a fim de “implantar o benefício de auxílio-doença à parte 
autora, a partir a protocolização do requerimento administrativo”. 

Apelação manifestada pelo INSS, aduzindo a autarquia pre-
videnciária que não merece prosperar a condenação nas custas 
judiciais. Requer a aplicabilidade da Lei 11.960/09, no tocante aos 
juros e correção monetária, bem como a fixação dos honorários 
advocatícios no percentual de 5% sobre as parcelas vencidas até 
a sentença. 

Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.            

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA 

FILHO (Relator): 
É cediço que o auxílio-doença é o benefício previdenciário 

devido aos segurados da Previdência Social, que se encontrem 
impossibilitados para exercer suas atividades laborativas, em vir-
tude de moléstia incapacitante e deve ser pago pelo INSS, a partir 
do 16º dia de afastamento do trabalho. 

No caso em apreço, conforme menciona o órgão julgador 
monocrático, “restou demonstrado, no laudo pericial, que a doen-
ça incapacitante que acomete a demandante, embora de caráter 
permanente é suscetível de reabilitação em atividade que não 
demande esforços físicos, reclamando, pois, a concessão do 
auxílio-doença”. 

Afirma a parte apelante que, “no que se refere às custas, 
impende ressaltar que o INSS é isento de custas, por força do 
disposto na Lei Federal nº 8.620/1993”. 
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Quanto a tal cobrança, de custas processuais ao INSS, com 
razão a recorrente, vez que a autarquia previdenciária usufrui da 
isenção no pagamento das custas, nos termos do art. 8º, § 1º, da 
Lei nº 8.620/93 e da Lei nº 9.289/96. A aludida isenção, contudo, 
não retira a responsabilidade da referida autarquia com a devolução 
das custas antecipadas pela parte autora. 

Ocorre que, no caso, a autora é beneficiária da Justiça Gratui-
ta, dessa forma, não existem valores a serem ressarcidos a título 
de custas processuais. Nesse sentido, colaciono os seguintes 
julgados:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PRELIMI-
NAR. JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA. CUSTAS E 
EMOLUMENTOS. AUTARQUIA FEDERAL. DISPENSA. 
ARTIGO 4º DA LEI 9.289/96. SÚMULA 483/STJ. MÉ-
RITO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEMONSTRAÇÃO DA 
CONDIÇÃO DE DEPENDENTE (FILHA MENOR DO 
FALECIDO) E RECONHECIMENTO DA QUALIDADE 
DE RURÍCOLA DO FALECIDO SEGURADO. INÍCIO DE 
PROVA MATERIAL CORROBORADA COM PROVA TES-
TEMUNHAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. APELAÇÃO 
PARCIALMENTE PROVIDA. 
1. Nos termos do artigo 4º da Lei 9.289/96, mesmo li-
tigando na Justiça Estadual, com jurisdição delegada 
nos termos do art. 109, § 3º, da Constituição Federal, 
estará a autarquia federal agravante dispensada do 
preparo dos recursos que interpuser. 
2. Aplicação da Súmula 483 do STJ. 
3. No mérito, preenchidos os requisitos necessários, a 
autora, filha do falecido, faz jus à concessão do benefício 
de pensão por morte. 
4. Qualidade de segurado do de cujus demonstrada por 
início de prova material de exercício de atividade rural (a. 
espelho do título eleitoral, com profissão de agricultor e 
domicílio rural; b. certidão de óbito, apresentando profis-
são de lavrador; c. comprovante de residência do grupo 
familiar no meio rural; d. ficha de matrícula escolar de 
filha, com domicílio rural e profissão do falecido de agri-
cultor), devidamente corroborada por prova testemunhal. 
5. Correção monetária e juros moratórios devem seguir 
os parâmetros definidos pela legislação então vigente 
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e, após a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a correção 
monetária deverá ser calculada com base no IPCA e os 
juros moratórios deverão ser calculados com base no 
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à 
caderneta de poupança. Apelação parcialmente provida. 
(PROCESSO: 00027459320134059999, AC 560.292/SE, 
DESEMBARGADOR FEDERAL GUSTAVO DE PAIVA 
GADELHA (CONVOCADO), Quarta Turma, JULGAMEN-
TO: 26/11/2013, PUBLICAÇÃO: DJe 05/12/2013 - Página 
656)” - grifo nosso.    
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO 
DE BENEFÍCIO. MANUTENÇÃO DO VALOR REAL. 
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ADOTADA. 
NATUREZA TRANSITÓRIA E NÃO RETROATIVA DO 
ART. 58 DO ADCT. INAPLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 
REVISÃO DA SÚMULA 260 DO EXTINTO TFR ANTE 
A PERDA DE SUA EFICÁCIA DADA EM 05.04.1989. 
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL QUANTO AO ATRE-
LAMENTO DOS REAJUSTES AOS MESMOS ÍNDICES 
APLICADOS AOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO BEM 
COMO AOS ÍNDICES DA INFLAÇÃO. LEI Nº 8.213/91. 
RESPONSABILIDADE DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA 
PARA ESTABELECER OS DEVIDOS CRITÉRIOS DE 
RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DOS BENEFÍCIOS. 
DESVINCULAÇÃO E APLICAÇÃO DE ÍNDICES VARIA-
DOS. PERCENTUAIS DIVULGADOS POR MEDIDAS 
PROVISÓRIAS. ISENÇÃO DO INSS DO PAGAMENTO 
DE CUSTAS E DO PREPARO. LEIS 8.620/93 E 9.289/96. 
JURISDIÇÃO FEDERAL DELEGADA. REMESSA OFI-
CIAL TIDA POR INTERPOSTA E RECURSO PROVI-
DOS. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO EM 
VERBAS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUÂNIME. 
1. Revisão de benefício de aposentadoria por tempo de 
serviço concedido em 19.03.1993 (cf. fls. 10). Inaplicabi-
lidade da súmula 260 do extinto TFR, incidente somente 
aos benefícios concedidos até 04.10.1988. Por semelhan-
te modo, dispõe a Súmula nº 21 do eg. TRF/1ª Região: “O 
critério de revisão previsto na Súmula n° 260, do Tribunal 
Federal de Recursos, diverso do estabelecido no art. 58 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da 
Constituição Federal de 1.988, é aplicável somente aos 
benefícios previdenciários concedidos até 04.10.1988, 
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perdeu eficácia em 05.04.1989”. Hipóteses às quais não 
se subsume o pedido contido na exordial. 
2. O critério da equivalência salarial, previsto no artigo 
58 do ADCT, foi tão somente aplicado aos benefícios em 
manutenção em outubro de 1988, e limitado ao período de 
abril/89 a dezembro/91. Após a vigência da Lei 8.213/91, 
há que ser observado o disposto no seu artigo 41, II, e 
legislação subsequente, que fixam o INPC e sucedâne-
os legais, como índices oficiais de reajustamento dos 
benefícios previdenciários. Inaplicável, in casu, o critério 
da equivalência salarial. (REsp 438617. 5ª Turma do Eg. 
STJ. Relator: Min. Jorge Scartezzini, DJU de 19.12.2003, 
p. 561). 
3. Os critérios de reajuste para preservação do valor real 
do benefício previdenciário, em caráter permanente, de-
pendem da data em que teve início, aplicando-se ao caso 
concreto a nova lei, sem vinculação ao salário mínimo 
para preservação, em caráter permanente, do seu valor 
real, ao iniciado em 23.09.91 (4º Grupo). 
4. As disposições contidas na Lei nº 8.213/91 (Plano de 
Benefícios da Previdência Social) não são incompatíveis 
e visam a preservar o valor real dos benefícios. Preceden-
tes. Editado o referido diploma legal, a correção monetária 
passou a ser regida por critérios a serem definidos em lei 
específica, por delegação da própria Carta Magna (art. 
201, § 4º), não havendo que se falar em recomposição 
mediante aplicação de percentuais decorrentes de ex-
purgos inflacionários durante a evolução da prestação 
previdenciária. 
5. Consoante inúmeros julgados dos Tribunais Superio-
res, assentou-se o entendimento de que o reajuste dos 
benefícios previdenciários deve obedecer aos critérios 
definidos em lei, sem que isso resulte em qualquer afronta 
ao disposto no art. 201, § 4º, da Constituição Federal, 
que assegura a manutenção do valor real dos benefícios. 
6. Nos exercícios de 1.997 até 1.999, os índices espe-
cíficos de reajustamento foram definidos pelas Medidas 
Provisórias de nº 1.572/97, 1.663/98 e 1.824-1/99. A partir 
do exercício de 2.000, o art. 41 da Lei nº 8.213/91, foi 
alterado pela Medida Provisória nº 2.060, de 26.09.2000, 
que, além de definir o índice a ser aplicado em 1° de junho 
de 2.000, em 5,81%, também não estabeleceu qualquer 
vinculação do percentual de reajuste dos benefícios a 
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qualquer índice específico. O § 9º do inciso IV do art. 41 
da Lei 8.213/91, reza que: “quando da apuração para 
fixação do percentual do reajuste do benefício, poderão 
ser utilizados índices que representem a variação de que 
trata o inciso IV deste artigo, divulgados pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou 
de instituição congênere de reconhecida notoriedade, na 
forma do regulamento”. 
7. Apesar de o legislador não ter indicado expressamente 
qual o índice inflacionário a ser utilizado para o reajusta-
mento dos benefícios em 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002 e 2003, não há motivos para se entender violado o 
princípio da preservação do valor real se, no período, os 
índices adotados pela Previdência foram simétricos ao 
INPC, variando para maior ou para menor em determinado 
exercício, em frações percentuais insignificantes, que não 
comprometeram o atendimento do preceito constitucional 
(RE 376.846-8/SC). 
8. O INSS é isento do pagamento de custas proces-
suais e do preparo, nos termos do art. 8º, parágrafo 
único, da Lei nº 9.289/96, mesmo nos casos em que 
a Justiça Estadual atua no exercício de Jurisdição 
Federal delegada. Precedentes desta Corte. 
9. Remessa oficial, tida por interposta, e recurso aos quais 
se dá provimento. Sentença reformada. 
10. Honorários sucumbenciais arbitrados em 5% (cinco 
por cento) sobre o valor da condenação. “Ainda que a 
parte autora não esteja litigando sob o pálio da justiça 
gratuita, o arbitramento da verba honorária, em especial 
nas lides previdenciárias em que ela tenha sido sucum-
bente, deve, necessariamente, levar em consideração a 
sua situação econômica, que, via de regra, é de marcada 
penúria”. (AC 9601453369, 1ª Turma Suplementar do eg. 
TRF/1ª Região, rel.: Juiz Federal João Carlos Costa Mayer 
Soares (convocado), DJU de 28.10.04, p. 30.)
(AC 00514471320004019199, JUIZ FEDERAL ITELMAR 
RAYDAN EVANGELISTA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, DJ 
DATA: 13/02/2006, PÁGINA: 23.) - grifo nosso.

No tocante à fixação da correção monetária e juros moratórios, 
nos termos do art. 1-F da Lei 9.494/97, há entendimento firmado 
pelo eg. Plenário desta Corte, no sentido de que a atualização e 
os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda 
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Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previden-
ciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro 
índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da 
Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto 
nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os 
mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus cré-
ditos tributários (SELIC). Neste sentido, precedentes desta Corte:

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 
ASSISTENCIAL AO DEFICIENTE. LEI 8.742/93. PRELI-
MINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA 
DE FUNDAMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. NÃO 
CABIMENTO. INCAPACIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA 
COMPROVADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
APELAÇÃO IMPROVIDA E REMESSA OFICIAL PAR-
CIALMENTE PROVIDA
1. Não assiste razão ao apelante, visto que, apesar de 
haver uma pequena contradição no laudo pericial, ele é 
idôneo para demonstrar a incapacidade da requerente. 
O expert concluiu pela incapacidade, tendo em vista a 
análise da condição clínica, os exames e laudos cirúrgicos 
trazidos pela apelada. Além disso, há outros documentos 
nos autos, tais como laudo médico e receituários, que 
podem orientar o magistrado a formar seu convencimento. 
Preliminar afastada.
2. O amparo assistencial é previsto no art. 20 da Lei 
8.742/93 para a pessoa portadora de deficiência ou de 
idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos (após a vi-
gência do art. 34 da Lei nº 10.741/2003), que comprove 
não possuir meios de prover sua manutenção e nem de 
tê-la provida por sua família.
3. O cerne da questão está em apreciar o preenchimento 
do requisito da incapacidade para os atos da vida civil, 
além de haver hipossuficiência econômica própria ou da 
família.
4. De acordo com o laudo, o perito médico concluiu que 
a requerente é portadora de luxação congênita do qua-
dril (CID - Q65.2), estando incapacitada para o trabalho. 
Afirmou ainda que a enfermidade é definitiva e que a 
requerente já se submeteu a várias cirurgias.
5. A respeito da renda mensal per capita, o Supremo 
Tribunal Federal, recentemente, mudou seu posiciona-
mento a respeito do tema (RE 567.985/MT), entendendo 
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que o critério de um quarto do salário mínimo utilizado 
pelo LOAS está completamente defasado e inadequado 
para aferir a miserabilidade das famílias, motivo pelo qual 
declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 
3º do artigo 20 da Lei nº 8.742/93.
6. Pela análise das informações trazidas pela assistente 
social, e pelo conjunto probatório dos autos, infere-se 
que a situação financeira vivenciada pelo grupo familiar 
do requerente é precária e instável. Residem na casa 
da requerente: ela, sua mãe e um irmão, sobrevivendo 
de trabalhos avulsos de sua genitora, como lavadeira 
de roupas, e do benefício do Bolsa Família, no valor de 
R$ 270,00.
7. O STF, no julgamento das ADINS 4.357 E 4.425, re-
conheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do 
artigo 5º da Lei nº 11.960/09. Segundo restou decidido, “O 
art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 
11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto 
à atualização monetária e à fixação de juros moratórios 
de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos 
vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, § 12, da 
CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrasta-
mento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.” (STF. 
Pleno. ADI 4425/DF. Rel. Min. AYRES BRITTO. Rel.p/
acórdão Min. LUIZ FUX. Julg. 14/03/2013).
8. Após a declaração de inconstitucionalidade do art. 5º, 
apenas na parte que determina que tanto os juros de mora 
quanto a correção monetária seriam englobados num 
mesmo sistema de remuneração, segundo os índices da 
caderneta de poupança, tem-se a ocorrência dos efeitos 
repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade: 
mantém-se a unicidade dos critérios de atualização mo-
netária e de juros de mora impostos à Fazenda Pública, 
fazendo incidir o percentual previsto anteriormente na 
redação original do art. 1º-F da Lei 9.494/97.
9. Ressalvado o entendimento do relator, em relação às 
condenações que não envolvem a Fazenda Pública, no 
sentido de que seria aplicável apenas a SELIC, engloban-
do atualização e juros, pois “Atualmente, a taxa dos juros 
moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 
do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide 
em relação aos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 
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84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da 
Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)’ (EREsp 727.842, DJ 
de 20/11/08)” (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino 
Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, Publ. 
DJe 06/04/2009). (STJ. AgRg nos EREsp 953.460/MG, 
Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado 
em 16/05/2012, DJe 25/05/2012)
10. Entendimento firmado pelo eg. Plenário desta 
Corte, no sentido de que a atualização e os juros de 
mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda 
Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria 
previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do 
IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado 
pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acresci-
dos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos crédi-
tos de natureza tributária, para os quais se mantêm 
os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública 
corrige seus créditos tributários (SELIC).
11. Inaplicação da modulação dos efeitos determinada na 
questão de ordem nas referidas ADINS (que fixou como 
data inicial da eficácia prospectiva o dia 25.03.2015), por-
quanto o caso ora em julgamento não trata de precatório 
já expedido, visto que o feito encontra-se ainda na fase 
de conhecimento.
12. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o 
valor da condenação, por se encontrar em conformidade 
com os termos do art. 20, § 4º, do CPC, observada a 
aplicação da Súmula 111 do STJ.
13. Apelação improvida e remessa oficial parcialmente 
provida, tão somente para determinar a aplicação do 
IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado 
pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acres-
cidos de 6% (seis por cento) ao ano. (PROCESSO: 
00027045820154059999, APELREEX 32681/PB, DE-
SEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MO-
REIRA, Quarta Turma, JULGAMENTO: 15/09/2015, PU-
BLICAÇÃO: DJe 17/09/2015 - Página 138) (grifo nosso).

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, ressalto que, 
diante  da complexidade e das circunstâncias do feito, bem como 
com base na razoabilidade e na proporcionalidade, deve-se evitar 
que tal remuneração fique aquém do devido ao profissional. Assim, 
os honorários advocatícios devem ser mantidos em 10% (dez por 
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cento) sobre o valor da condenação, nos termos insertos na Súmula 
nº 111-STJ. Julgados nesse sentido:           

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLE-
MENTAÇÃO DA PENSÃO DE EX-FERROVIÁRIO ADMI-
TIDO ANTES DE 1969. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.  
REJEIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO PAGA PELA UNIÃO. 
EQUIPARAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS FERROVI-
ÁRIOS EM ATIVIDADE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO 
DOS ARTIGOS 1º, 2º E 5º DA LEI 8.186/91 E ART. 1º DA 
LEI 10.478/2002. RESSALVA QUANTO À IMPOSSIBILI-
DADE DE EQUIPARAÇÃO A ALGUM FUNCIONÁRIO DA 
ATIVA, TOMADO INDIVIDUALMENTE. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL.  
1. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça e desta Corte, no sentido de que o INSS é parte 
legítima, juntamente com a União, para figurar no polo 
passivo das demandas de interesse de ex-ferroviários, 
beneficiados com a complementação de aposentadoria 
de que trata a Lei 8.186/91 (STJ, REsp 200802236536, 
ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - QUINTA TURMA, DJe 
DATA: 15/06/2009; TRF5, APELREEX 200384000141206; 
TRF5, AC 200484000043950, Desembargador Fede-
ral Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, DJe - Data: 
10/08/2012 - Página: 102).
2. Trata-se de diferenças de reajustes que teriam sido 
dados ao longo dos anos em favor dos servidores da 
ativa em detrimento dos inativos, e não contra o ato de 
aposentadoria em si, o que afasta a chamada “prescrição 
do fundo de direito”, atraindo apenas a prescrição quin-
quenal, nos termos da Súmula 85 do STJ. 
3. Da análise do mérito, verifica-se que o cerne da con-
trovérsia cinge-se à possibilidade de se revisar a com-
plementação de pensão/aposentadoria paga pela União 
Federal, com o objetivo de atingir a remuneração dos 
ferroviários da ativa.
4. A interpretação dos artigos 1º, 2º e 5º, da Lei 8.186/91 
permitem afirmar que o valor devido pelo INSS é aquele 
previsto na lei previdenciária vigente ao tempo da con-
cessão do benefício, ou seja, na data da inativação para 
as aposentadorias e na data do óbito do ferroviário para 
as pensões, enquanto a União deverá complementar os 
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valores pagos pelo INSS, assegurando a percepção pelos 
pensionistas dos valores equivalentes ao recebido pelos 
ferroviários na ativa. Nesse sentido, decisão do egrégio 
STJ proferida em recurso apreciado como representativo 
de controvérsia: REsp 1211676/RN, Rel. Min. ARNALDO 
ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 17/08/2012. A 
Lei 10.478/2002, por sua vez, estendeu aos ferroviários 
admitidos até 21.05.91 o direito à referida complementa-
ção da aposentadoria.
5. Na hipótese, o instituidor da pensão é ex-funcionário 
da Rede Ferroviária Federal - RFFSA, aposentado desde 
31 de maio de 1990 pela CBTU,  de modo que é benefi-
ciário da equiparação entre os proventos dos inativos e 
a remuneração dos ferroviários em atividade, nos termos 
dos artigos 1º, 2º e 5º da Lei 8.186/91 e art. 1º da Lei 
10.478/2002, com observância da equivalência de cargos.
6. Cumpre observar que diante do caráter composto das 
remunerações e da enorme diversidade de valores pagos 
aos empregados para o cargo, é temerária a equiparação 
a algum funcionário da ativa, tomado individualmente, ra-
zão pela qual a complementação da aposentadoria deve 
reger-se pelas normas de reajuste salarial adotadas pela 
empresa a que o ex ferroviário estava vinculado à época 
da aposentadoria, considerando os aumentos que foram 
concedidos em caráter geral para a classe, excluídas as 
verbas de natureza transitória, indenizatória ou pessoal.  
(Precedente desta Turma: PJE 08010598620134058300, 
AC/PE, RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL 
FRANCISCO CAVALCANTI, Primeira Turma, JULGA-
MENTO: 13/03/2014)
7. Em decorrência da declaração de inconstitucionalidade 
por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e do 
entendimento pacificado no Pleno desta Corte Regional 
(sessão do dia 17/6/2015), os juros moratórios são de-
vidos, a contar da citação e sem necessidade de modu-
lação (aplicável apenas ao pagamento de precatórios), 
no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 
1º-F da Lei 9.494/97), ainda que se trate de demanda 
previdenciária. A correção monetária deverá seguir as 
orientações do Manual de Orientação de Procedimentos 
para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do 
trânsito em julgado do título executivo.
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8. A despeito do comando contido no art. 20, § 4º, do 
CPC, vem esta Turma entendendo razoável que, nas 
causas previdenciárias, os honorários advocatícios 
devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor 
total da condenação, observando-se a Súmula nº 
111/STJ.
9. Remessa oficial e apelações do INSS e da União 
improvidas e recurso adesivo do particular provido, para 
majorar os honorários advocatícios, antes fixados em R$ 
1.000,00 (mil reais).
(PROCESSO: 08024189120154058400, APELREEX/RN, 
DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL ERHARDT, 1ª 
TURMA, JULGAMENTO: 20/02/2016, PUBLICAÇÃO:) - 
grifo nosso.

Assim, dou parcial provimento ao recurso, apenas para isentar 
o INSS do pagamento de custas processuais e do preparo, nos 
termos do art. 8º, parágrafo único, da Lei nº 9.289/96. 

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800587-27.2014.4.05.8308-PE (PJe)

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMA-
 RÃES
Apelante:  UNIÃO FEDERAL
Apelado:  JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
Advs./Procs.:  DRS. FÁBIO DE SOUZA LIMA (APDO.)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRA-
TIVO. ANISTIA POLÍTICA. DITADURA MILITAR. 
PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DA 
TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA (PER 
RELATIONEM). 
- Torturas físicas e psicológicas comprovadas. 
Direito à reparação econômica, de caráter inde-
nizatório, em prestação única ou em prestação 
mensal. 
- Apelação improvida.
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ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos 
termos do voto do Relator.

Recife, 3 de maio de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUIMARÃES - Re-
lator 

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUI-

MARÃES:

Trata-se de apelação ante sentença que julgou parcialmente 
procedente o pedido da exordial, assim dispondo:

DISPOSITIVO

Do exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse 
de agir e a prejudicial de prescrição do fundo de direito, 
acolho a prescrição quinquenal das parcelas vencidas 
até 5 anos precedentes ao ajuizamento da ação e no 
mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 
aduzidos na inicial (art. 269, I, do CPC), condenando a 
UNIÃO FEDERAL a proceder a inserção na condição de 
anistiado político do Sr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, 
assegurando-lhe a opção, em sede de cumprimento de 
sentença, pela reparação em parcela única ou em presta-
ção mensal,  nos termos da Lei 10.559/2002, com todos 
os reflexos decorrentes das promoções por antiguidade a 
que teria direito se tivesse permanecido em atividade até 
o fim da carreira. Também condeno a ré ao pagamento 
da gratificação de paraquedismo, com relação à gradu-
ação em que se encontrava o demandante à época dos 
saltos, na fração efetivamente comprovada da realização 
dos mesmos.

Os valores deverão ser corrigidos monetariamente em 
conformidade com as disposições do Manual de Cálculos 
da Justiça Federal.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.       
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Os valores pagos a título de indenização a anistiados po-
líticos são isentos do Imposto de Renda (Lei nº 10.559/02 
art. 9º, parágrafo único, e Decreto nº 4.897/03).

Condeno a parte ré no pagamento de custas proces-
suais e honorários advocatícios que arbitro no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A União interpôs recurso de apelação, alegando em síntese: 
ausência do interesse de agir, ante a inexistência de requerimento 
administrativo; prescrição do fundo de direito; que o licenciamento 
do autor não ocorreu por motivação política, não comprovando o 
autor, ora apelado, prova de perseguição por superiores hierár-
quicos por motivo de suspeita de condição de opositor ao regime 
militar; que o apelado era militar temporário, tendo ocorrido a sua 
desincorporação por discricionariedade administrativa, diante da 
conclusão do tempo de serviço para o qual foi incorporado, não 
sendo necessária motivação; a inaplicabilidade da Teoria da Distri-
buição da Carga Dinâmica das Provas. Requer, por fim, em caso de 
manutenção da sentença a minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL LÁZARO GUI-

MARÃES (Relator):

Quanto às preliminares de ausência do interesse de agir e da 
prescrição do fundo de direito, entendo que não merecem prospe-
rar, considerando que o autor juntou o Processo Administrativo (nº 
2006.01.55592) concernente a pedido de “reconsideração do des-
pacho que indeferiu a anistia política”, inclusive com manifestação 
do Ministério da Justiça (4058308971521., pp. 2 e 5), e ainda, à 
prejudicial de prescrição do fundo de direito, ante a renúncia tácita 
à prescrição por decorrência da edição da Lei nº 10.559/02. Por 
fim, se afastou a prescrição do fundo de direito, que o processo 
administrativo iniciou em 2006 e findou em 2013.

No mérito, a mais alta Corte de Justiça do país já firmou en-
tendimento no sentido de que a motivação referenciada (per rela-
tionem) não constitui negativa de prestação jurisdicional, tendo-se 
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por cumprida a exigência constitucional da fundamentação das 
decisões judiciais. Adotam-se, portanto, os termos de parte da 
sentença, como razões de decidir:

FUNDAMENTAÇÃO

(...)

É incontroverso que o autor compôs as fileiras do exército a 
partir de abril de 1964, tendo sido desligado em 16/01/1970, 
com efeito retroativo a 13/01/1970, sob alegação de fim de 
prazo (doc. 4058308.920455). Resta, portanto, averiguar se 
tal desligamento, na verdade, teve motivação política, bem 
como, em caso afirmativo, qual o efeito jurídico decorrente.

Necessário ainda se reconhecer a dificuldade de provas 
sobre os fatos, dado o decurso do tempo (quase 50 cinquen-
ta anos) e ainda a resistência do Exército em apresentar 
documentos ditos “sigilosos” acerca desse nefasto período 
da história brasileira.

É sabido que muitos dos atos que relatam os eventos ocor-
ridos nos anos de exceção não foram documentados ou o 
foram de forma a dar aparência de legalidade.

Sabe-se que os atos administrativos gozam de presunção de 
legalidade e veracidade. Ocorre que farta documentação do 
período militar foi produzida unilateralmente, em regime de 
exceção cujo rigor estava em grau máximo, especialmente 
com a edição do AI-5. É de se perceber, então, que tais do-
cumentos não estavam sujeitos ao regramento constitucional 
típico de um regime democrático, onde há segurança por 
parte dos administrados das condutas tomadas pela Admi-
nistração, bem como do respeito aos princípios insculpidos 
pelo legislador como de observância obrigatória.

No caso, muito pelo contrário, o período em discussão é 
compatível com o momento mais repressivo experimentado 
na ditadura militar, ficando conhecido por “anos de chum-
bo” e tendo como algumas de suas principais medidas a 
suspensão dos direitos políticos dos cidadãos, a aplicação 
de liberdade vigiada e domicílio determinado, “sem as limi-
tações previstas na Constituição”, isto é, negando vigência 
ao próprio regramento constitucional.

Sendo assim, é preciso relativizar a presunção de veracidade 
dada aos atos administrativos quando tenham sido formu-
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lados em regime de exceção, uma vez que a segurança 
jurídica fornecida aos administrados não é a mesma daquela 
experimentada durante o regime democrático.

Com efeito, era exclusivamente do exército o poder de 
registro e documentação de forma que exigir-se do autor a 
apresentação de atas ou atestes desses fatos seria invia-
bilizar a acessibilidade ao socorro jurisdicional. 

Por tais razões, aplico ao caso a Teoria da Distribuição da 
Carga Dinâmica das Provas, relativizando o ônus probatório 
do autor, dividindo-o com a parte ré, a qual era, e é, a única 
detentora dos documentos oficiais.

Com esse fundamento, após a audiência de instrução o juízo 
determinou à ré a apresentação de todos os documentos 
referentes aos assentamentos funcionais do autor. Em 
cumprimento à esta determinação, a Procuradoria da União 
juntou aos autos os documentos a ela fornecidos pelo Exér-
cito, contudo, nestes, somente há referência à concessão 
de férias ao autor a partir de 1967 (quando o autor já estava 
incorporado desde 1964), não foram juntados os relatórios 
de inspeção de saúde, tampouco, foi juntado o requerimento 
e deferimento de reengajamento do autor às fileiras do Exér-
cito, a partir de 14 de janeiro (apesar de ser esta a data que 
o próprio Exército determina a reapresentação dos militares 
em gozo de férias aos postos de serviços).

A ausência de tais documentos aponta para a não apre-
sentação integral de todos os documentos existentes nos 
assentos funcionais ou mesmo para possível extravio de 
parte dos documentos constantes nos assentamentos fun-
cionais do autor.

Dentre os documentos carreados aos autos, encontra-se o 
doc. 4058308.920455, o qual foi justamente o ato adminis-
trativo de licenciamento, que desligou o autor das fileiras do 
serviço público. No referido documento restou consignada 
a motivação como sendo a “conclusão de tempo e excluo 
do estado de efetivo”. 

Do substrato fático e documental apresentado no processo, 
entretanto, percebe-se que houve sim descumprimento de 
formalidades legais e motivações políticas que indicam a 
existência de  motivação essencialmente política do ato.
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Vejamos.

O autor entrou nas fileiras do Exército, em 25/06/1964, con-
forme Boletim Informativo nº 115, com aproveitamento para 
o 64/5 TIBAet, como paraquedista militar. Em 11/11/1964 
foi também qualificado como sapador aéreo terrestre 
(QM07/11). Em 04/66 foi também aprovado como motorista 
militar e, em seguida 23/06/66, aprovado em 1º Lugar, Grau 
8.142 no exame CFCQM 07/11. Em setembro do mesmo ano 
de 1966, foi promovido a cabo, como sapador da CC/I. Em 
08/1967 conclui com aproveitamento o 67/5-EBC, com desta-
que entre os aprovados. Em 25/09/1969 foi considerado apto 
à direção de viaturas de maior porte (2.1/2 toneladas), tendo 
sido indicado para participação dessa nova capacitação e 
ainda obtido aprovação com louvor. Essas capacitações 
funcionais encontram-se devidamente comprovadas nos 
autos, com a junção dos respectivos atos administrativos, 
não tendo sido também objeto de impugnação pela ré.

Durante o período que o autor serviu as fileiras do Exército 
recebeu diversas condecorações em reconhecimento pela 
excelência na prestação dos serviços: 

Em 1964: “Louvo-o de acordo com o Art. 1º da Lei nº 1.075, 
de 17 Mai 50, pela ação dignificante e pelo nobre gesto de 
doar seu próprio sangue para ajudar os necessitados”.

Em 1966: “Publicou que foi elogiado pelo empenho e dedi-
cação evidenciados como auxiliar do Furriel” e “Publicou que 
foi elogiado pela excelente capacidade física demonstrada, 
elevada força moral, determinação e esforço moral.”

Em 1968: “Publicou que foi elogiado pelos eficientes traba-
lhos realizados na administração da Cia. Tornando-se alvo 
de admiração e louvor.”

Em 1969: “Publicou mudança de comportamento de “Bom” 
para “Ótimo”.”

Em 1970: “Publicou que foi concedido Diploma de Men-
ção honrosa, por ter cumprido seu tempo de serviço sem 
sofrer nenhuma sanção disciplinar, de acordo com a NGA 
da Unidade.”(Todos os trechos foram extraídos do doc. nº 
4058308.782473).

Todos esses fatos apontam para a existência de interesse 
público na manutenção dos serviços do autor, bem como o 
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seu próprio interesse em continuar a servir. Todos os atos 
registrados em nome do autor são direcionados a reconhecer 
a excelência de sua atividade, constando inclusive mudan-
ça  de comportamento de “Bom” para “Ótimo”, no final do 
ano de 1969 e inscrição de novas capacitações e menções 
honrosas às vésperas do desligamento.

É de causar estranhamento que um militar várias vezes 
elogiado, tendo recebido menção honrosa por cumprir todo o 
seu tempo de serviço sem sofrer qualquer sanção disciplinar 
e ainda que no mês anterior passou por novas capacitações, 
tendo tido as respectivas aprovações com louvor e destaque, 
tenha sido afastado de forma abrupta, ainda no curso de 
suas férias, quando havia previsão de reapresentação para 
o serviço após esse período o que reforça a veracidade do 
deferimento do pedido de reengajamento, sem que sequer 
passasse pela junta médica, procedimento este observa-
do, mesmo em afastamentos temporários quanto mais em 
dispensa definitiva.

Vigia à época a Portaria nº 256-GB-B, de 6 de março de 
1968, que estabelecia normas para a prorrogação do serviço 
militar, estabelecendo que o pessoal enquadrado em QM de 
difícil formação (categoria que incluía a qualificação de militar 
de motorista, exercida pelo autor) deveria permanecer na ati-
va até a idade limite, mediante reengajamentos sucessivos, 
desde que com desempenho e eficiência sempre crescente.

O autor afirma que em 09/1969 havia requerido o reenga-
jamento as fileiras do Exército, nos termos da Portaria 256-
GB-B/68 (doc. 4058308.782516), e que tal reengajamento 
já havia sido deferido pelo seu Comandante hierárquico, 
o que, como acima enunciado, não foi juntado aos autos 
pelo Exército. 

A alegação do autor, por outro lado, é bastante verossímil na 
medida em que demonstrou ter cumprido todos os requisitos 
legais para o reengajamento  e ainda ante o deferimento 
de férias com determinação de retorno e a apresentação ao 
serviço após o prazo de término do seu período de serviço 
(caso não reengajado), o que somente seria possível no 
caso de deferimento do pleito de reengajamento.

É que a data-base do último reengajamento do autor con-
cedido, por três anos, em 13.01.1967 seria 12.01.1970, 
enquanto que o ato que lhe concedeu as férias determinou 
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a sua reapresentação para efetivação do posto de serviço 
em 15.01.1970 (documento que foi rasurado neste ponto), 
ou seja, somente seria possível a reapresentação após as 
férias no caso de deferimento do pedido que o autor informa 
ter sido feito ainda no mês de setembro de 1969, quando 
participava do curso de motorista qualificado. De outra forma, 
não haveria necessidade de reapresentação.

Ocorre que ao se reapresentar no serviço na data determi-
nada em sua portaria de férias, foi impedido de voltar ao 
exercício de suas atividades e, abruptamente, surpreendido 
com o licenciamento, com data retroativa a 13/01/1970.

Causa também estranheza o licenciamento ter sido con-
cedido sem que sequer o autor tenha sido encaminhado 
à junta médica, procedimento este necessário a qualquer 
afastamento, conforme referido por ocasião do depoimento 
da testemunha.

À determinação judicial de apresentação do exame médico 
que teria precedido ao desligamento, o Comandante do 
26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, Adriano Fructu-
oso da Costa, informa, de forma incoerente, e claramente 
demonstrando o descumprimento da formalidade por parte 
do Exército, que o autor não precisaria passar por exame 
médico considerando os assentamentos de excelente apro-
veitamento dos cursos e saltos paraquedistas efetuados com 
louvor no ano anterior. Compulsando-se o referido Relatório 
de Alteração dos Cabos, entretanto, observa-se que a última 
junta a que o autor foi submetido ocorreu em março do ano 
de 1969, ou seja, quase dez meses antes do afastamento. 
Registre-se que nela foi determinado o afastamento por 5 
(cinco) dias diante de debilidade física então encontrada 
no autor.

Ao contrário do que defende a ré, o Relatório de Alterações 
Funcionais dos Praças aponta para a evidente necessidade 
de observância da junta médica já que seja pelo decurso 
do prazo de quase dez meses da junta anterior, seja pelo 
conteúdo do relatório médico anterior, que apontava para a 
existência de dano ou lesão na saúde do autor, tanto que 
indicou afastamento médico.

Na plêiade de documentos juntados pela União, vê-se diver-
sos informes de juntas médicas prévias à desincorporações, 
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em relação a outros militares, o que reforça a tese de que 
tal procedimento era o regular e que não foi observado no 
caso do autor.

Dos documentos carreados observa-se ainda inexistir pro-
cedimento administrativo de desligamento, o que é mais um 
elemento a apontar a ilegalidade do licenciamento compul-
sório concedido ao autor.

Além dessas questões formais que apontam para des-
cumprimento de formalidades no ato de desligamento, nos 
autos restou também comprovado que o autor foi submeti-
do a constrangimentos físicos e morais por ter se negado 
a compactuar com tratamento degradante imposto pelo 
Exército a presos políticos, tendo sido este o real motivo 
do licenciamento, bem como, das perseguições que viera 
a sofrer mesmo após o licenciamento.

Em audiência o autor, de forma detalhada, relembrou os 
momentos de perseguição, tendo inclusive apresentado 
marca de queimadura de cigarro, decorrente de procedi-
mento de tortura sofrida submetido no próprio quartel em 
que prestou serviço.

(...)

Em que pese o decurso de mais de quarenta anos do fato, 
as marcas das lesões ainda podem ser percebidas tanto no 
braço quanto na emoção com que o autor relembra os fatos.

Em seu depoimento, o autor explicitou nomes dos envolvidos 
e riqueza de detalhes quanto aos acontecimentos persecu-
tórios que se iniciaram a partir de seu cumprimento ao cantor 
Gilberto Gil, então mantido nas carceragens do Exército, 
sob sua fiscalização, tendo sido duramente repreendido por 
superior hierárquico, nesta ocasião.

Relatou, ainda, ter sido constrangido pelo Sargento P.E. Tar-
císio por ter prestado auxílio em deslocamento de preso gra-
vemente ferido e torturado, quando de escolta do Batalhão 
da Polícia ao presídio existente no Corpo da Guarda. Após 
este último fato o autor foi conduzido ao comparecimento na 
2ª Seção do Regimento, onde foi submetido a interrogatórios 
e tortura física e psicológica. No interrogatório o acusaram 
de envolvimento com esquerdistas, vez que teria residido 
em uma República estudantil antes de servir ao exército.
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Relatou ainda que foi ‘convocado’ pelo Tenente Ronaldo 
Carvalho, acompanhado de outros dois oficiais, para parti-
cipar “como voluntário” de fuzilamento de presos políticos 
que seriam trocados pelo Embaixador Americano Charles 
Burke Elbrick. Ao que o autor teria respondido que somen-
te atenderia a essa determinação mediante ordem formal 
do Comandante da Companhia. Nessa ocasião o referido 
oficial teria dito que o autor “era inimigo da pátria e que não 
sossegaria enquanto não o expulsasse do exército”.

O comparecimento do autor a esta 2ª Seção do Regimen-
to, local onde eram efetivados interrogatórios, foi também 
corroborado pela testemunha.

Ora, se o próprio Exército reconhece, por inúmeras vezes, o 
exímio comportamento e capacitação do autor, continuando 
a capacitá-lo até poucos meses antes do desligamento, 
qual seria a razão de deixar de reconhecer o seu direito 
ao reengajamento (já pedido anteriormente) nos termos da 
Portaria então vigente? Isso sem nem mesmo submetê-lo 
aos procedimentos de praxe e de rotina que determinam a 
efetivação de exames médicos periódicos?

Com o intuito de perquirir o motivo da expedição de tal ato, 
convém destacar algumas passagens das matérias divul-
gadas na época a respeito do sequestro do embaixador 
norte-americano Charles Elbrick, fato este que, segundo 
o depoimento do autor e, ante a sua recusa de participar 
de antentado programado para o resgaste, teria ouvido de 
superior hierárquico que o autor seria inimigo da nação e 
que o expulsaria do Exército:

Entre os muitos atos contra a ditadura, o sequestro 
do principal representante do país que deu suporte ao 
golpe surpreendeu os militares e repercutiu em todo o 
mundo. (...) Os movimentos armados contra a ditadura 
militar atravessavam um momento difícil: a edição do 
AI-5, em dezembro de 1968, que endureceu a repres-
são, e uma série de prisões haviam desestruturado 
a guerrilha contra o regime. As lideranças do MR-8 e 
alguns dirigentes da ALN (parte da direção não apoiou 
o sequestro) acreditavam que a libertação dos presos 
demonstraria à opinião pública a força da oposição. 
(doc. 4058308.782493)
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Salienta o autor que se encontrava em serviço na época do 
referido sequestro e fora indagado por seu Oficial Coman-
dante sobre a possibilidade de se voluntariar para “extermi-
nar os germes da nação”, referindo-se ao extermínio dos 
presos políticos que seriam trocados pelo embaixador. Ante 
a negativa de participação voluntária, o Oficial, irresignado, 
respondeu ao demandante que o mesmo representava 
um inimigo da pátria e que como tal deveria ser tratado, 
com a exclusão do Exército.

Em audiência, ainda, o autor confirma ter sofrido agressões 
e perseguições no período ditatorial, guardando marcas da 
época, como a de um charuto apagado em seu punho 
por militares que lhe consideravam opositor do regime 
e cuja cicatriz ainda possui, conforme visto em inspe-
ção judicial.

A testemunha, a seu turno, confirma que o trâmite para 
desligamento das fileiras do Exército exige, no mínimo, a 
avaliação por uma junta médica, o sequer ocorreu no caso 
do demandante, conforme outrora mencionado.

Os depoimentos do autor e da testemunha foram convincen-
tes e convergentes, tendo ambos demonstrado conhecimen-
to e segurança acerca dos fatos, descendo às minúcias, com 
versões verossímeis e comprovando os fatos constitutivos 
do direito alegado.

Assim, em que pese o ato de desligamento ter se revestido 
de aparente legitimidade, reconheço que acobertou, por via 
reflexa, a finalidade ali oculta, com motivação exclusivamen-
te política. O ato camufla interesses preponderantemente 
afetos ao regime de exceção, não necessariamente vincu-
lados ao interesse da Administração.

Fica claro que o licenciamento concedido, em verdade, 
camufla expulsão por motivação política, caracterizando-se 
como ato de exceção.

Discernida esta questão, mister destrinchar os efeitos jurí-
dicos e consequências do reconhecimento da condição de 
anistiado.

A EC nº 26/85 concedeu anistia a todos os servidores civis 
da Administração direta e indireta e militares punidos por 
atos de exceção, institucionais ou complementares (art. 
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49, caput), bem como aos autores de crimes políticos ou 
conexos, aos dirigentes ou representantes de organizações 
sindicais e estudantis e aos servidores civis ou empregados 
que hajam sido demitidos ou dispensados por motivação 
exclusivamente política, com base em outros diplomas 
legais, abrangendo, ainda, os que foram punidos ou pro-
cessados pelos atos imputáveis previstos no caput do art. 
42, praticados no período compreendido entre 02/09/61 a 
15/08/79 (art. 42, § 22).

Em seguida, o instituto da anistia sofreu nova regulamenta-
ção, com base no art. 8º do ADCT, CF/88, que assim dispõe:

Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 
18 de setembro de 1946 até a data da promulgação 
da Constituição, foram atingidos, em decorrência de 
motivação exclusivamente política, por atos de exce-
ção, institucionais ou complementares, aos que foram 
abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de 
dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei 
nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as 
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto 
ou graduação a que teriam direito se estivessem em 
serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência 
em atividade previstos nas leis e regulamentos vigen-
tes, respeitadas as características e peculiaridades 
das carreiras dos servidores públicos civis e militares 
e observados os respectivos regimes jurídicos.

Tal artigo veio a ser regulamentado pela Lei nº 10.559/02, 
que dispôs, entre outros, quais direitos seriam abrangidos 
pela condição de anistiado político, quais situações ense-
jariam a declaração de anistia, como se daria a reparação 
econômica, entre outros.

A seu turno, a Lei nº 10.559/2002, através de seu art. 2º, enu-
mera as situações nas quais é possível o enquadramento na 
condição de anistiado político daqueles que a requererem:

Art. 2º São declarados anistiados políticos aqueles que, 
no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro 
de 1988, por motivação exclusivamente política, foram:

I - atingidos por atos institucionais ou complementares, 
ou de exceção na plena abrangência do termo;
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(...)

(omissis)

XI - desligados, licenciados, expulsos ou de qualquer 
forma compelidos ao afastamento de suas atividades 
remuneradas, ainda que com fundamento na legisla-
ção comum, ou decorrentes de expedientes oficiais 
sigilosos.

XII - punidos com a transferência para a reserva remu-
nerada, reformados, ou, já na condição de inativos, com 
perda de proventos, por atos de exceção, institucionais 
ou complementares, na plena abrangência do termo;

(omissis)

(...).

Dessa forma, a norma constitucional transitória, bem como 
a lei posterior, contemplaram o benefício de anistia aos que 
foram expulsos ou demitidos do serviço público, ainda que 
com base em lei comum, por atos revestidos exclusivamente 
por motivação política, o que já foi demonstrado. No plano 
jurisprudencial, a matéria é pacífica, quanto à motivação 
política do ato:

(...)

Frise-se que, em que pese se tratar de militar temporá-
rio e, numa primeira análise, seu afastamento decorrer 
de conveniência da administração, restou comprovado 
no caso o deferimento do seu reengajamento e seu 
enquadramento no Portaria nº 256-GB-B, com posterior 
afastamento ilegal, apenas no intuito de revestir o ato 
político de aparência legal. Sendo assim, cabível o 
reconhecimento da condição de anistiado.

De fato, o reengajamento do militar temporário é ato discri-
cionário da administração, pois deve atender à conveniência 
das Forças Armadas, não havendo qualquer ilegalidade ou 
abuso de poder no seu indeferimento. Ocorre que, no caso 
em tela, como já se consignou anteriormente, houve o refe-
rido reengajamento e o enquadramento na Portaria nº 256-
GB-B, demonstrando interesse do Exército na permanência 
do autor, bem como que não teria ocorrido a conclusão do 
tempo de serviço militar.
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Veja-se precedente do Superior Tribunal de Justiça acerca 
da ocorrência de motivação política:

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPE-
CIAL AgRg no REsp 1.055.841/PE 2008/0099048-2 
(STJ) 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. MILITAR 
LICENCIADO DA AERONÁUTICA. INGRESSO ANTE-
RIOR À PORTARIA Nº 1.104/GM3-64. CARACTERI-
ZAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. NATUREZA 
DE EXCEÇÃO DO ATO. 
1. Os cabos incorporados anteriormente à vigência 
da Portaria nº 1.104/GM3-64 do Ministério da Aero-
náutica fazem jus à anistia, porquanto o mencionado 
instrumento normativo não só prejudicou direitos 
outrora concedidos, mas foi editado com motivação 
exclusivamente política, a evidenciar a natureza de 
exceção do ato. 
2. Situação diversa daquelas dos cabos que ingressa-
ram na Aeronáutica após a edição da Portaria nº 1.104/
GM3-64, em que a anistia política não é reconhecida, 
visto que em relação a estes a norma era preexisten-
te, ou seja, tinha conteúdo genérico e impessoal, não 
podendo ser atribuído conteúdo político aos atos que 
determinaram os licenciamentos por conclusão do 
tempo de serviço permitido, na forma da legislação 
então vigente. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(01/07/2013)

Por conseguinte, a exegese dos diplomas legais relativos 
ao instituto da anistia conduz à ilação lógica de que o autor 
faz jus a tal condição.

DA REPARAÇÃO ECONÔMICA E DOS SOLDOS DEVI-
DOS

No tocante ao pedido de promoção à graduação de 3º Sar-
gento do Quadro Especial e recebimento de todos os be-
nefícios e soldos inerentes ao cargo de Segundo-Sargento, 
sabe-se que não se assegura, indiscriminadamente, todas 
as promoções que em tese seriam possíveis, mas apenas 
aquelas a que teria direito o servidor se houvesse permane-
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cido em atividade, isto é, aquela decorrentes da antiguidade, 
mas não do merecimento, já que este depende de avaliações 
discricionárias e requisitos que não foram comprovados.

A alegação de que os militares afastados não demonstra-
ram aproveitamento e merecimento, através de cursos e 
concursos específicos para galgarem o oficialato, merece 
acolhimento uma vez que não houve serviço efetivamente 
prestado na ocupação de patentes mais altas, tampouco a 
efetiva submissão a cursos e concursos de aprimoramento 
que levassem a tais postos.

Uma distinção se faz necessária nesse ponto: a promoção 
por antiguidade, assegurada ao militar afastado por ato de 
perseguição política, configura a passagem de um determi-
nado grau para outro superior, baseando-se na precedência 
hierárquica. A promoção por merecimento, a seu turno, se 
baseia no conjunto de qualidades e atributos que distinguem 
e realçam o valor do militar, avaliados no decurso da carreira 
e no desempenho de suas funções.

Seria, pois, perigoso afirmar que o demandante alcança-
ria as mais altas patentes por merecimento, já que não 
se sabe se teria obtido aprovação em todos os cursos de 
aperfeiçoamento e recebido todos os soldos inerentes às 
qualificações obtidas, apenas tomando por base seu histó-
rico positivo e aptidão física constatados em época anterior 
ao desligamento.

Por outro lado, é possível afirmar que as promoções decor-
rentes da antiguidade são plenamente cabíveis, uma vez 
que decorreriam da manutenção do autor no exercício da 
atividade, sem exigir a análise e comprovação de qualquer 
teor subjetivo.

O autor demonstra, com fulcro no Portaria nº 256-GB-B, que 
na hipótese de militar com qualificação de difícil formação, 
que é o caso, é assegurada a permanência no serviço até 
a idade limite, mediante reengajamentos sucessivos.

Vê-se, então, que se trata de militar, cujo reengajamento 
havia sido deferido pelo prazo de três anos quando do licen-
ciamento arbitrário, e que tinha sido aprovado com louvor em 
curso de qualificação de difícil provimento, a qual a Portaria 
outorgava direito a sucessivos reengajamento.
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Note-se, ademais, que pela legislação então vigente a partir 
de 10 anos ao militar temporário era concedido estabilidade 
de forma que a partir de 1973, com mais um reengajamento 
por decorrência da Portaria 256-GB-B, o autor já passaria 
do prazo decenal, de forma que teria se tornado estável 
e efetivo. Esclareça-se, por oportuno, que o recebimento 
de quinquênios não aponta para condição permanente 
de exercício militar por parte do autor, sendo mero reflexo 
da conclusão de um período de cinco anos, contínuos ou 
não, de efetivo exercício da atividade. Quanto à condição 
de estabilidade, veja-se o art. 50, IV, a, da Lei nº 6.680/80 
(Estatuto dos Militares):

DOS DIREITOS E DAS PRERROGATIVAS DOS MI-
LITARES

Art. 50 - São direitos do militares:

IV - nas condições ou nas limitações impostas na le-
gislação e regulamentação específicas:

a) a estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou 
mais anos de tempo de efetivo serviço.

Veja-se que o autor ingressou no Exército em 13.01.1964 
(doc. 4058308.920460), tendo permanecido até a expulsão, 
datada de 13.01.1970. Considerando o reengajamento até 
1973, o autor contaria, no total, com 9 (nove) anos de ser-
viço, isto é, estaria prestes a alcançar a estabilidade.

Ocorre que, dada a sua inserção na qualificação de difícil 
formação, conforme Portaria nº 256-GB-B, foi assegurada 
a permanência no serviço até a idade limite, mediante 
reengajamentos sucessivos, o que, por si só, já levaria o 
autor a alcançar a estabilidade descrita no art. 50 da Lei nº 
6.680/80, sendo praça com mais de dez anos de efetivo 
serviço, senão vejamos:

Sendo assim, convém observar os arts. 5º a 7º da Lei 
10.559/02, que versam sobre a reparação econômica, cujo 
teor segue abaixo:

Da Reparação Econômica em Prestação Mensal, 
Permanente e Continuada

Art. 5º A reparação econômica em prestação mensal, 
permanente e continuada, nos termos do art. 8º do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#DT8
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Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, será 
assegurada aos anistiados políticos que comprovarem 
vínculos com a atividade laboral, à exceção dos que 
optarem por receber em prestação única.

Art. 6o O valor da prestação mensal, permanente e con-
tinuada, será igual ao da remuneração que o anistiado 
político receberia se na ativa estivesse, considerada 
a graduação a que teria direito, obedecidos os prazos 
para promoção previstos nas leis e regulamentos 
vigentes, e asseguradas as promoções ao oficialato, 
independentemente de requisitos e condições, respei-
tadas as características e peculiaridades dos regimes 
jurídicos dos servidores públicos civis e dos militares, 
e, se necessário, considerando-se os seus paradigmas.

§ 1o O valor da prestação mensal, permanente e con-
tinuada, será estabelecido conforme os elementos 
de prova oferecidos pelo requerente, informações de 
órgãos oficiais, bem como de fundações, empresas 
públicas ou privadas, ou empresas mistas sob controle 
estatal, ordens, sindicatos ou conselhos profissionais 
a que o anistiado político estava vinculado ao sofrer a 
punição, podendo ser arbitrado até mesmo com base 
em pesquisa de mercado.

§ 2o Para o cálculo do valor da prestação de que trata 
este artigo serão considerados os direitos e vantagens 
incorporados à situação jurídica da categoria profissio-
nal a que pertencia o anistiado político, observado o 
disposto no § 4o deste artigo.

§ 3o As promoções asseguradas ao anistiado político 
independerão de seu tempo de admissão ou incorpo-
ração de seu posto ou graduação, sendo obedecidos 
os prazos de permanência em atividades previstos nas 
leis e regulamentos vigentes, vedada a exigência de 
satisfação das condições incompatíveis com a situação 
pessoal do beneficiário.

§ 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se paradigma 
a situação funcional de maior frequência constatada 
entre os pares ou colegas contemporâneos do anis-
tiado que apresentavam o mesmo posicionamento no 
cargo, emprego ou posto quando da punição.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#DT8
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§ 5º Desde que haja manifestação do beneficiário, no 
prazo de até dois anos a contar da entrada em vigor 
desta Lei, será revisto, pelo órgão competente, no pra-
zo de até seis meses a contar da data do requerimento, 
o valor da aposentadoria e da pensão excepcional, 
relativa ao anistiado político, que tenha sido reduzido 
ou cancelado em virtude de critérios previdenciários ou 
estabelecido por ordens normativas ou de serviço do 
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, respeitado 
o disposto no art. 7º desta Lei.

§ 6º Os valores apurados nos termos deste artigo po-
derão gerar efeitos financeiros a partir de 5 de outubro 
de 1988, considerando-se para início da retroatividade 
e da prescrição quinquenal a data do protocolo da 
petição ou requerimento inicial de anistia, de acordo 
com os arts. 1º e 4º do Decreto no 20.910, de 6 de 
janeiro de 1932.

Art. 7o O valor da prestação mensal, permanente e 
continuada, não será inferior ao do salário mínimo nem 
superior ao do teto estabelecido no art. 37, inciso XI, e 
§ 9º da Constituição.

§ 1o Se o anistiado político era, na data da punição, 
comprovadamente remunerado por mais de uma 
atividade laboral, não eventual, o valor da prestação 
mensal, permanente e continuada, será igual à soma 
das remunerações a que tinha direito, até o limite es-
tabelecido no caput deste artigo, obedecidas as regras 
constitucionais de não acumulação de cargos, funções, 
empregos ou proventos.

§ 2º Para o cálculo da prestação mensal de que trata 
este artigo, serão asseguradas, na inatividade, na 
aposentadoria ou na reserva, as promoções ao cargo, 
emprego, posto ou graduação a que teria direito se 
estivesse em serviço ativo.

O enquadramento do autor na hipótese se dá em razão 
da comprovação de existência do vínculo com a atividade 
laboral, conforme documentos juntados aos autos por ele e 
pela ré, segundo fundamentos acima já apontados.

Assim, deve ser reconhecido o direito à incorporação de 
todas as vantagens (por antiguidade) a que faria jus o de-

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D20910.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D20910.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D20910.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art37%C2%A79
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mandante, como se na ativa estivesse, estando a reparação 
mensal vinculada à remuneração e saldos que receberia se 
estivesse em atividade, ou, em sendo o caso, podendo optar 
o autor pela reparação em prestação única.

No tocante ao pagamento da gratificação de paraquedismo 
prevista na Lei nº 1.316/51, veja-se o que dispõe o art. 129:

Art. 129. Gratificação de paraquedismo é concedida ao 
militar funcionalmente obrigado a saltar de paraque-
das, como compensação pelas alterações fisiológicas 
consequentes de desempenho continuado da função 
de paraquedista.

O regramento em questão impõe como requisito para o 
recebimento da gratificação a continuidade dos saltos, 
senão vejamos:

Art. 136. Ao completar o número de saltos que impli-
que a incorporação integral da gratificação de para-
quedismo, na forma prevista nos arts. 134 e 293, o 
paraquedista fará jus ao pagamento definitivo desta 
vantagem correspondente ao pôsto ou graduação pelo 
valor vigente, atendendo, ainda, ao que estabelece o 
parágrafo único do art. 47.

Da leitura dos documentos funcionais do demandante, 
consta ficha informando que o autor integrava o Batalhão 
de Infantaria Paraquedista (doc. 4058308.1148493, pág. 
2) e teria completado 7 (sete) saltos de 14/06/1964 até 
31/12/1964 (doc. 4058308.1148497, pág. 2). Vejamos, en-
tão, o que dispõe o art. 134 da referida lei:

Art. 134 - A gratificação de paraquedismo será incor-
porada em caráter definitivo para o militar, por frações 
de 1/20 do valor da referida gratificação atribuído ao 
posto ou graduação, correspondente a cada período de 
4 saltos. Para este cálculo o que for inferior a 2 saltos 
será desprezado e o que for igual ou superior contado 
como quatro.

Também no período de 1º de janeiro a 30 de março de 
1965 comprovou-se a realização de atividades aeroterres-
tres. Consta, ainda, quanto a esse período, para efeito de 
saque de gratificação de paraquedismo, a relação nominal 
dos militares que realizaram saltos de avião em voo, no 
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trimestre supracitado, onde consta o nome do autor (doc. 
4058308.1148497, pág. 8), o que leva a crer que o mesmo 
recebeu a parcela em determinados períodos. Logo, tenho 
que o autor faz jus ao recebimento das parcelas relativas às 
frações efetivamente percebidas no período, desde que apu-
rado, em sede de cumprimento de sentença, os períodos em 
que comprovadamente tenha realizado saltos, com relação 
à graduação em que se encontrava à época dos mesmos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800707-42.2015.4.05.8500-SE (PJe)

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREI-
 RA NOBRE JÚNIOR
Apelante:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Apelado:  ARLINDO ILIANO DE MATOS
Adv./Proc.:  DR. CARLOS EDUARDO REIS CLETO (APDO.)

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 
ESPECIAL. LEI Nº 8.213/91. MINA SUBTERRÂ-
NEA. FRENTE DE PRODUÇÃO. ESPECIALIDADE 
DAS ATIVIDADES COM APOSENTADORIA AOS 
15 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO. DEMONSTRADA A 
EXPOSIÇÃO A RUÍDO, CALOR E POEIRA, ACIMA 
DOS LIMITES LEGAIS DE TOLERÂNCIA, PARA 
ALGUNS PERÍODOS. INSUFICIÊNCIA DE TEMPO 
PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PLEI-
TEADA. PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E 
À REMESSA OFICIAL.
1. Nos termos do art. 57 da Lei nº 8.213/91, é 
devida aposentadoria especial ao segurado que 
tiver trabalhado sujeito a condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, 
durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) 
anos, estabelecendo a necessidade do contato 
do trabalhador com os agentes nocivos e a pos-
sibilidade de conversão de tempo trabalhado 
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em condições especiais em tempo comum para 
concessão de qualquer benefício.
2. Até o advento da Lei 9.032, de 28 de abril de 
1995, a comprovação do exercício de atividade 
especial era realizada através do cotejo da cate-
goria profissional em que inserido o segurado, 
observada a classificação inserta nos anexos dos 
Decretos nºs 53.831/64 e 83.080/79.
3. O trabalho desenvolvido pelo promovente, 
na função de auxiliar de serviços no subsolo 
(mina), no intervalo de 13/08/1993 a 13/01/1994, 
na empresa Embelcom Empreendimentos Ltda., 
consoante anotações na sua CTPS e contrache-
que anexado, diretamente na frente de lavras, 
conforme depoimentos colhidos em audiência, 
encontra-se enquadrado no código 2.3.1 do 
Anexo II do Decreto 83.080/79, devendo ser con-
siderado especial.
4. Para comprovar sua exposição a agentes no-
civos em períodos posteriores à 28/04/1995, de 
01/03/1996 a 27/03/1997, quando trabalhou na 
empresa C. R. Mão de Obra e Serviços Técnicos 
Especializados Ltda., na função de auxiliar de 
serviços de mineração subterrânea, assim como, 
nos períodos de 25/05/1999 a 23/08/1999 e de 
04/02/2000 a 07/03/2001, em que trabalhou na 
empresa Cássio Engenharia e Consultoria Ltda., 
nas funções de auxiliar de operações (sub-solo) e 
auxiliar de montagem, o demandante trouxe aos 
autos a sua CTPS e contracheques da empresa 
Cássio Engenharia, entretanto, deixou de juntar 
formulários ou laudos técnicos emitidos pelas 
referidas empresas que atestassem a exposição 
a gentes nocivos.
5. Não há como se considerar como prova o lau-
do da Fundacentro, elaborado no ano de 2004, 
em face de reclamação Trabalhista proposta 
pela Sindimina contra a Companhia Vale do Rio 
Doce (CVRD), onde consta perícia técnica para 
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inspeção das instalações da CVRD - Taquari-
-Vassouras, realizada em fevereiro de 2004, 
de 11 a 21, não se reportando, portanto, aos 
períodos em questão. Até porque, quanto ao 
período constante do referido laudo, o próprio 
INSS reconheceu como especial o trabalho do 
demandante, quando era empregado da empresa 
Vale Fertilizantes S/A.
6. Sem haver comprovação por formulários ou 
laudos, conforme disposto no art. 58 da Lei 
8.213/91, não há como se considerar a especia-
lidade dos períodos de 01/03/1996 a 27/03/1997, 
de 25/05/1999 a 23/08/1999 e de 04/02/2000 a 
07/03/2001, apenas com base em depoimentos 
testemunhais, de modo a não fazer jus à conta-
gem diferenciada dos referidos tempos de servi-
ço, com redução para 15 (quinze) anos o tempo 
para aposentação.
7. Para o período de 21/08/2001 a 08/01/2004, 
o demandante trouxe aos autos CTPS e Perfil 
Profissiográfico Previdenciário - PPP, que com-
provam o seu trabalho em condições especiais, 
na empresa Cenários Engenharia S/C, na função 
de ajudante em frente de lavra/mina subterrânea, 
exposto, de modo habitual e permanente, não 
ocasional nem intermitente, a ruído, com inten-
sidade de 89,22 dB, calor, 29,9 IBUTG e poeira, 
2,86 mg/m³.
8. No que concerne ao agente ruído, o REsp 
1.398.260, submetido ao regime do art. 543-C do 
CPC, considerou que o limite de tolerância para 
configurar a especialidade do tempo de serviço 
deve ser de 90 Db, no período entre 06/03/1997 a 
18/11/2003, e, após este período foi reduzido para 
o patamar de 85 dB (Decreto 4.882/2003). Assim, 
entre 21/08/2001 e 18/11/2003, o demandante es-
teve exposto ao nível de ruído (89,22 dB) abaixo 
dos limites legais de tolerância. Entretanto, nes-
tes períodos, como também esteve exposto ao 
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agente calor, intensidade de 29,9 IBUTG, acima 
dos limites legais de tolerância, conforme NR-
15 - anexo nº 3, do Ministério do Trabalho, além 
de poeira, deve ser considerado como labora-
do em condições especiais todo o período, de 
21/08/2001 a 08/01/2004, com tempo mínimo de 
trabalho estabelecido em 15 (quinze) anos.
9. Para o período trabalhado na empresa Vale 
Fertilizantes S/A, de 05/02/2004 a 07/08/2014, 
o demandante trouxe aos autos CTPS e Perfil 
Profissiográfico Previdenciário - PPP, que com-
provam o seu trabalho em condições especiais, 
na frente de lavra e em mecânica das rochas, em 
mina subterrânea, exposto, de modo habitual e 
permanente, não ocasional nem intermitente, a 
ruído, de 98,79 dB e 94,90 dB, calor, 30,0 IBUTG e 
28,3 IBUTG e poeira, de 32,5 mg/m³ e 1,49 mg/m³, 
acima dos limites legais de tolerância, inclusive, 
já tendo sido reconhecido pela autarquia previ-
denciária tal período laborado como em condi-
ções especiais, com tempo mínimo de trabalho 
estabelecido em 15 (quinze) anos.
10. Nos períodos em que o demandante esteve 
exposto ao agente ruído, acima dos limites legais 
de tolerância, de acordo com a orientação do 
ARE 664335-SC, julgado sob a sistemática de 
repercussão geral, independentemente do uso 
de EPI, eficaz ou não, não há como descaracte-
rizar o tempo de serviço como especial e, nos 
períodos em que esteve exposto ao agente calor, 
não consta a informação nos PPPs de utilização 
de EPI eficaz.
11. Excluindo-se os períodos não reconheci-
dos como laborados em condições especiais, 
de 01/03/1996 a 27/03/1997, de 25/05/1999 a 
23/08/1999 e de 04/02/2000 a 07/03/2001, tem-se 
que o postulante trabalhou em condições peri-
gosas de 13/08/1993 a 13/01/1994, de 21/08/2001 
a 08/01/2004 e de 05/02/2004 a 07/08/2014, por 
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período inferior aos 15 quinze anos exigidos para 
a concessão da aposentadoria especial pleiteada, 
não fazendo jus ao benefício.
12. Parcial provimento à apelação e à remessa 
oficial, para excluir da condenação o reconheci-
mento dos períodos de 01/03/1996 a 27/03/1997, 
de 25/05/1999 a 23/08/1999 e de 04/02/2000 a 
07/03/2001 como laborados em condições es-
peciais e, consequentemente, a concessão do 
benefício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo tombado 
sob o número em epígrafe, em que são partes as acima identifi-
cadas, acordam os Desembargadores Federais da Quarta Turma 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sessão realizada 
nesta data, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
que integram o presente, à unanimidade, dar parcial provimento 
à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator.

Recife, 24 de maio de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE 
JÚNIOR - Relator 

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PE-

REIRA NOBRE JÚNIOR:

Trata-se de remessa oficial e apelação interposta pela autarquia 
previdenciária em face da sentença que a condenou a reconhecer 
como especial o tempo de serviço prestado pelo demandante nas 
empresas Embelcom, C. R. Mão de Obra, Cássio Engenharia e 
Consultoria, Cenários Engenharia Ltda. e Vale, concedendo-lhe 
aposentadoria especial 15 anos, a contar da data do requerimento 
administrativo (22/09/2014), bem como ao pagamento das parce-
las vencidas, com correção monetária e juros de mora, além dos 
honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor 
das diferenças devidas, excluindo-se as prestações vincendas 
(Súmula nº 111 do STJ).
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Em suas razões recursais, alega o instituto apelante que o 
promovente não apresentou o devido formulário ou laudo técnico 
dos períodos que alega haver laborado em condições especiais. 
Sustenta que o DSS-8030 é o documento hábil e legal, que deve 
ser preenchido pela empresa e, à vista deste documento se faz 
o enquadramento nos Decretos 83.080 e 53.831, estando sua 
exigência prevista no art. 58 da Lei 8.213/91.

Assevera que, para ser considerada de 15 anos a atividade 
deve ser desenvolvida em minas subterrâneas, nas frentes de ser-
viço ou produção, de forma habitual e permanente, não eventual 
nem intermitente. Assim, como a função do autor era de auxiliar 
de produção, não poderia exercer tal atividade nas citadas frentes 
de mina.

Por fim, alega que o único documento colacionado aos autos 
com o fito de comprovar os períodos laborados nas empresas 
Embelcom, C. R. Mão de Obra, Cássio e Cenários, fora um laudo 
judicial referente a uma ação movida pelo Sindimina em face da 
companhia Vale do Rio Doce, realizado em 2004, pela Fundacentro, 
em que se concluiu pela existência de agentes nocivos nas minas 
de subsolo. Ressalta que no ano de apresentação do respectivo 
laudo, o período fora enquadrado pelo INSS como atividade espe-
cial, não tendo dito laudo o condão de avaliar os anos anteriores à 
sua elaboração. Assim, sustenta não haver como ser reconhecida 
a atividade especial a partir de 1995 e, consequentemente, a apo-
sentadoria especial.

Insurge-se, ainda, contra a condenação em honorários advo-
catícios em percentual bem superior ao razoável, que teria como 
limite máximo 10%, além de requerer que seja observada a súmula 
111 do STJ.

Em sede de contrarrazões, a parte autora defende que todos os 
períodos referidos nas empresas supra foram trabalhados na mina 
subterrânea de Taquari-Vassouras e a visualização das condições 
de trabalho naquela mina pode ser verificada através do laudo téc-
nico da Fundacentro, anexado aos autos. Ressalta a relevância da 
prova testemunhal para provar a permanência do autor nas frentes 
de lavra da mina Taquari-Vassouras, nos períodos controvertidos.

É o relatório.
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VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PE-

REIRA NOBRE JÚNIOR (Relator):

A Lei nº 8.213/91 (arts. 57 e 58) assegura o direito à concessão 
de aposentadoria especial ao segurado que tiver trabalhado sujeito 
a condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física, duran-
te 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, estabelecendo 
a necessidade do contato do trabalhador com os agentes nocivos 
prejudiciais à saúde ou à integridade física e a possibilidade de 
conversão de tempo trabalhado em condições especiais em tempo 
comum para concessão de qualquer benefício, verbis:

Art. 57 (...)
§ 4º O segurado deverá comprovar, além do tempo de 
trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físi-
cos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à 
saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao 
exigido para concessão de qualquer benefício. (Redação 
dada pela Lei nº 9.032, de 28/04/1995)
§ 5º O tempo de trabalho exercido sob condições espe-
ciais que sejam ou venham a ser consideradas prejudi-
ciais à saúde ou à integridade física será somado, após 
a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido 
em atividade comum, segundo critérios estabelecidos 
pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para 
efeito de concessão de qualquer benefício. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 9.032, de 28/04/1995)

Até o advento da Lei 9.032, de 28 de abril de 1995, a com-
provação do exercício de atividade especial era realizada através 
do cotejo da categoria profissional em que inserido o segurado, 
observada a classificação inserta nos anexos dos Decretos nºs 
53.831/64 e 83.080/79.

Assim, há que ser resguardado o direito do segurado que per-
tencia a determinada categoria, na qual havia a presunção legal de 
ser considerada insalubre, perigosa ou penosa, não se exigindo, 
em princípio, a comprovação de exposição a agente nocivo no am-
biente de trabalho, para ser beneficiário da aposentadoria especial 
ou para a conversão de tempo especial em comum.
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Logo, o trabalho desenvolvido pelo promovente, na função de 
auxiliar de serviços no subsolo (mina), no intervalo de 13/08/1993 
a 13/01/1994, na empresa Embelcom Empreendimentos Ltda., 
consoante anotações na sua CTPS (ident. 306120) e contracheque 
anexado (ident. 306135), diretamente na frente de lavras, confor-
me depoimentos colhidos em audiência (ident. 435181 e 435182) 
encontra-se enquadrado no código 2.3.1 do Anexo II do Decreto 
83.080/79, devendo ser considerado especial.

Para comprovar sua exposição a agentes nocivos em períodos 
posteriores à 28/04/1995, de 01/03/1996 a 27/03/1997, quando 
trabalhou na empresa C. R. Mão de Obra e Serviços Técnicos 
Especializados Ltda., na função de auxiliar de serviços de mine-
ração subterrânea, assim como, nos períodos de 25/05/1999 a 
23/08/1999 e de 04/02/2000 a 07/03/2001, em que trabalhou na 
empresa Cássio Engenharia e Consultoria Ltda., nas funções de 
auxiliar de operações (subsolo) e auxiliar de montagem, o deman-
dante trouxe aos autos a sua CTPS (ident. 306120 e 306134) e 
contracheques da empresa Cássio Engenharia (ident. 306136), 
referente aos meses de maio e junho/1999.

Nada obstante, não foram juntados formulários ou laudos 
técnicos emitidos pelas referidas empresas, que atestassem a ex-
posição aos agentes nocivos, de modo habitual e permanente, ou 
a utilização de equipamentos de proteção individual e/ou coletivo, 
assim como, a intensidade/concentração em que estava exposto 
aos fatores de risco, conforme exigido pela legislação (art. 58 da 
Lei 8.213/91).

Com efeito, não se pode considerar como prova o laudo da 
Fundacentro (ident. 306069 e 306075), elaborado no ano de 2004, 
em face de reclamação Trabalhista proposta pela Sindimina contra 
a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), onde consta perícia téc-
nica para inspeção das instalações da CVRD - Taquari-Vassouras, 
realizada em fevereiro de 2004, de 11 a 21, não se reportando, 
portanto, aos períodos em questão. Até porque, quanto ao perío-
do constante do referido laudo, o próprio INSS reconheceu como 
especial o trabalho do demandante, quando era empregado da 
empresa Vale Fertilizantes S/A (ident. 136110).

Desse modo, sem haver comprovação por formulários ou 
laudos, conforme disposto no art. 58 da Lei 8.213/91, não há 
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como se considerar a especialidade dos períodos de 01/03/1996 
a 27/03/1997, de 25/05/1999 a 23/08/1999 e de 04/02/2000 a 
07/03/2001, trabalhados nas empresas C. R. Mão de Obra e Ser-
viços Técnicos Especializados Ltda. e Cássio Engenharia e Con-
sultoria Ltda., apenas com base em depoimentos testemunhais, 
de modo a não fazer jus à contagem diferenciada dos referidos 
tempos de serviço, com redução para 15 (quinze) anos o tempo 
para aposentação.

Para o período de 21/08/2001 a 08/01/2004, o demandante 
trouxe aos autos CTPS (ident. 306121) e Perfil Profissiográfico Pre-
videnciário - PPP (ident. 306114), que comprovam o seu trabalho 
em condições especiais, na empresa Cenários Engenharia S/C, na 
função de ajudante em frente de lavra/mina subterrânea, exposto, 
de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, 
a ruído, com intensidade de 89,22 dB, calor, 29,9 IBUTG e poeira, 
2,86 mg/m³.

No que concerne ao agente ruído, o REsp 1398260, subme-
tido ao regime do art. 543-C do CPC, considerou que o limite de 
tolerância para configurar a especialidade do tempo de serviço 
deve ser de 90 Db no período entre 06/03/1997 a 18/11/2003, e, 
após este período foi reduzido para o patamar de 85 dB (Decreto 
4.882/2003).

Assim, observa-se que, entre 21/08/2001 e 18/11/2003, o de-
mandante esteve exposto a nível de ruído (89,22 dB) abaixo dos 
limites legais de tolerância. Entretanto, nestes períodos, como o 
demandante também esteve exposto ao agente calor, intensidade 
de 29,9 IBUTG, acima dos limites legais de tolerância, conforme 
NR-15 - anexo nº 3, do Ministério do Trabalho, além de poeira, 
deve ser considerado como laborado em condições especiais 
todo o período, de 21/08/2001 a 08/01/2004, com tempo mínimo 
de trabalho estabelecido em 15 (quinze) anos.

Por fim, para o período trabalhado na empresa Vale Fertili-
zantes S/A, de 05/02/2004 a 07/08/2014, o demandante trouxe 
aos autos CTPS (ident. 306121) e Perfil Profissiográfico Previden-
ciário - PPP (ident. 306112), que comprovam o seu trabalho em 
condições especiais, na frente de lavra e em mecânica das rochas, 
em mina subterrânea, exposto, de modo habitual e permanente, 
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não ocasional nem intermitente, a ruído, de 98,79 dB e 94,90 dB, 
calor, 30,0 IBUTG e 28,3 IBUTG e poeira, de 32,5 mg/m³ e 1,49 
mg/m³, acima dos limites legais de tolerância, inclusive, já tendo 
sido reconhecido pela autarquia previdenciária tal período labora-
do como em condições especiais, com tempo mínimo de trabalho 
estabelecido em 15 (quinze) anos.

Saliente-se que, o próprio INSS, na IN 27/2008, art. 161, IV, 
dispõe ser necessário apenas o PPP para fins de comprovação 
do labor em condições especiais, sendo o laudo técnico exigido 
somente em caso de dúvida. Neste sentido, trago à colação pre-
cedente da Turma Nacional de Uniformização, verbis: 

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊN-
CIA. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. 
AGENTE AGRESSIVO RUÍDO. PERFIL PROFISSIO-
GRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). DOCUMENTO 
ELABORADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL. DES-
NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO CONJUNTA DO 
LAUDO, SALVO EM CASO DE DÚVIDA JUSTIFICADA. 
INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO INSS Nº 84/2002 E 
27/2008. HIPÓTESE AUSENTE NOS AUTOS. FORMU-
LÁRIO PREENCHIDO POR PREPOSTO DA EMPRESA. 
LEI Nº 8.213/91, ART. 58, § 1º. AUSÊNCIA DE IRRE-
GULARIDADE. INCIDENTE CONHECIDO E PROVIDO. 
1. A parte autora interpôs pedido de uniformização de 
jurisprudência em face de acórdão proferido pela Turma 
Recursal da Seção Judiciária Federal do Paraná, que re-
formou a sentença, alegando que não restou comprovada 
a natureza especial da atividade, pois o formulário PPP 
não poderia ser aceito como prova, pois não há indicação 
de que foi preenchido com base em laudo, tampouco se 
encontra assinado por profissional habilitado – médico 
ou engenheiro do trabalho. 
2. Alega o recorrente que a interpretação adotada pelo 
acórdão recorrido diverge de acórdão da 1ª Turma Re-
cursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judi-
ciária de Goiás (JEF/GO - 1ª Turma Recursal, Recurso 
JEF 2007.35.00.706600-2, Relator Juiz Federal Roberto 
Carlos de Oliveira, Data do Julgamento 29/09/2007, 
DJ/GO 09/09/2007) e da jurisprudência dominante da 
Turma Nacional de Uniformização (TNU, PEDILEF 
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200772590036891, Relator JUIZ FEDERAL RONIVON 
DE ARAGÃO, Data do Julgamento: 17/03/2011, DOU 
13/05/2011). 
3. O recurso foi inadmitido pelo presidente da Turma 
Recursal de origem sob o fundamento de que o acórdão 
apontado como paradigma trata de matéria sem simili-
tude com a versada no acórdão atacado, não havendo 
prova da divergência, bem como porque a pretensão do 
recorrente implicaria reexame de prova, o que é inviável 
neste incidente. A decisão foi objeto de agravo. 
4. A questão posta a desate diz respeito à possibilidade de 
reconhecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previden-
ciário – como documento hábil à comprovação do agente 
agressivo ruído, independentemente da apresentação do 
laudo técnico. 
5. O PPP foi instituído pela Instrução Normativa do 
INSS n. 84/02, editada em 17/12/2002, e republicada 
em 22/01/2003, que, em seu artigo 148, assim dispôs: 
“Art. 148. A comprovação do exercício de atividade 
especial será feita pelo PPP - Perfil Profissiográfico 
Previdenciário – emitido pela empresa com base em 
laudo técnico de condições ambientais de trabalho 
expedido por médico do trabalho ou engenheiro de 
segurança, conforme Anexo XV - ou alternativamente, 
até 30/06/2003, pelo formulário, antigo SB - 40, Dises 
BE 5.235, DSS-8030, Dirben 8.030. § 1º Fica instituído 
o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, que 
contemplará, inclusive, informações pertinentes aos 
formulários em epígrafe, os quais deixarão de ter 
eficácia a partir de 01/07/2003, ressalvado o disposto 
no parágrafo 2º deste artigo. § 2º Os formulários em 
epígrafe emitidos à época em que o segurado exer-
ceu atividade, deverão ser aceitos, exceto no caso 
de dúvida justificada quanto a sua autenticidade. (...) 
6. A Instrução Normativa nº 27, de 30/04/08, que alterou 
a Instrução Normativa nº 20/07, atualmente em vigor, 
rege a matéria quanto aos documentos necessários 
para requerimento de aposentadoria especial, con-
sagrando, em seu artigo 161, inciso IV, que o único 
documento exigível do segurado para fins de com-
provação de tempo especial, com a efetiva exposição 
aos agentes nocivos, é o PPP, se o período a ser 
reconhecido é posterior a 1º de janeiro de 2004: “(...) 
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IV - para períodos laborados a partir de 1º de janeiro 
de 2004, o único documento exigido do segurado será 
o Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP”. 
7. Contudo, o parágrafo 1º do mesmo dispositivo 
normativo amplia de forma inequívoca o período que 
pode ser objeto de reconhecimento como especial, 
ao prever que, quando for apresentado o PPP, que 
contemple também os períodos laborados até (ante-
riormente a) 31/12/03, serão dispensados os demais 
documentos referidos neste artigo: “(...) § 1º Quando 
for apresentado o documento de que trata o 14 do art. 
178 desta Instrução Normativa (Perfil Profissiográfico 
Previdenciário), contemplando também os períodos 
laborados até 31 de dezembro de 2003, serão dispen-
sados os demais documentos referidos neste artigo”. 
8. Forçoso reconhecer que a própria Administração 
Pública, por intermédio de seus atos normativos 
internos, a partir de 2003, prevê a desnecessidade 
de apresentação do laudo técnico, para comprova-
ção da exposição a quaisquer agentes agressivos, 
inclusive o ruído, desde que seja apresentado o PPP, 
considerando que o documento sob exame é emitido 
com base no próprio laudo técnico, cuja realização 
continua sendo obrigatória, devendo este último ser 
apresentado subsidiariamente em caso de dúvidas a 
respeito do conteúdo do PPP. 
9. Verifica-se, pois, que o acórdão recorrido não logrou 
êxito em demonstrar dúvida quanto veracidade das infor-
mações ali esposadas, limitando-se a afirmar a ausência 
de indicação de que o documento foi elaborado com base 
em laudo técnico e de assinatura por médico do traba-
lho ou engenheiro de segurança do trabalho. Embora 
o documento não esteja assinado por engenheiro do 
trabalho, o nome do profissional responsável pelo regis-
tro das condições ambientais foi indicado no formulário, 
presumindo-se, assim, que este foi elaborado com base 
em laudo técnico. Hipótese em que não se faz necessá-
ria a assinatura do técnico, que na verdade é exigência 
para o LTCAT e não PPP, segundo artigo 58, § 1º, da 
Lei nº 8.213/91: Art. 58. A relação dos agentes nocivos 
químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes 
prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados 
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para fins de concessão da aposentadoria especial de que 
trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo. 
§ 1º A comprovação da efetiva exposição do segurado 
aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na 
forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, 
com base em laudo técnico de condições ambientais do 
trabalho expedido por médico do trabalho ou engenhei-
ro de segurança do trabalho nos termos da legislação 
trabalhista (g.n). 
10. Não é cabível exigir-se, dentro da via judicial, mais 
do que o próprio administrador, sob pretexto de uma pre-
tensa ilegalidade da Instrução Normativa, que, conforme 
já dito, não extrapolou o ditame legal, apenas o aclarou 
e explicitou, dando a ele contornos mais precisos, e em 
plena consonância com o princípio da eficiência, que deve 
reger todos os atos da Administração Pública. 
11. No mesmo toar já decidiu essa Turma Nacional de 
Uniformização no Pedido de Uniformização (TNU, PE-
DIDO 2006.51.63.00.0174-1, Rel. Juiz Federal Otávio 
Henrique Martins Port, DJ 04/08/2009). 
12. Incidente de uniformização provido, restabelecendo-
-se os efeitos da sentença e condenando-se o INSS ao 
pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% 
do valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do 
STJ. 
(TNU, PEDILEF 50379486820124047000, Juiz Federal 
André Carvalho Monteiro, DOU 31/05/2013, p. 133/154) 
Grifos acrescidos

No que concerne à utilização de equipamento de proteção 
individual (EPI), a Corte Suprema, no julgamento proferido no ARE 
664.335-SC, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, firmou entendimen-
to no sentido de que “o direito à aposentadoria especial pressupõe 
a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de 
modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocivida-
de não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial”.

Na referida sessão, o Pretório Excelso ainda firmou uma se-
gunda tese segundo a qual “na hipótese de exposição do traba-
lhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração 
do empregador no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário 
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(PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Indi-
vidual- EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para 
a aposentadoria”.

No presente caso, nos períodos em que o demandante esteve 
exposto ao agente ruído, acima dos limites legais de tolerância, 
de acordo com a orientação do paradigma supra, não há como 
descaracterizar o tempo de serviço como especial e, nos períodos 
em que esteve exposto ao agente calor, não consta a informação 
nos PPPs de utilização de EPI eficaz.

Assim, excluindo-se os períodos não reconhecidos como la-
borados em condições especiais, de 01/03/1996 a 27/03/1997, de 
25/05/1999 a 23/08/1999 e de 04/02/2000 a 07/03/2001, tem-se 
que o postulante trabalhou em condições perigosas de 13/08/1993 
a 13/01/1994, de 21/08/2001 a 08/01/2004 e de 05/02/2004 a 
07/08/2014, por período inferior aos 15 (quinze) anos exigidos para 
a concessão da aposentadoria especial pleiteada, não fazendo jus 
ao benefício, nada impedindo, porém, que postule novamente o 
benefício, caso implemente o tempo mínimo exigido.

Destaque-se que não é o caso de ser concedida aposenta-
doria por tempo de contribuição, mediante a conversão do tempo 
especial, acrescido do tempo comum, pois, demais de não ter sido 
requerida na inicial, tal providência poderia resultar em prejuízo 
ao postulante, que, pode continuar a trabalhar e acrescentar novo 
período especial ao reconhecido nesta ação, a fim de obter apo-
sentadoria especial.  Nada impede também que, caso pretenda 
aposentadoria por tempo de contribuição, solicite-a ao INSS, me-
diante a conversão em comum do tempo especial ora reconhecido.

Ex positis, dou parcial provimento à apelação e à remessa 
oficial, para excluir da condenação o reconhecimento dos períodos 
de 01/03/1996 a 27/03/1997, de 25/05/1999 a 23/08/1999 e de 
04/02/2000 a 07/03/2001 como laborados em condições especiais 
e, consequentemente, a concessão do benefício. Casso a tutela 
concedida.

Sem condenação em honorários, tendo em vista a sucumbên-
cia recíproca.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800958-31.2013.4.05.8500-SE (PJe)

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLI-
 VEIRA ERHARDT
Apelantes:  ELISÂNGELA MATOS SANTOS E OUTROS
Apelado:  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Terc. Interes.: FUNDAÇÃO GEAPPREVIDÊNCIA
Litisconsorte:  GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
Advs./Procs.:  DRS. LARAH PARAÍZO DANTAS FONTES, CRIS-
 TIANE DE CASTRO FONSECA DA CUNHA E SÍLVIO
  GUIMARÃES DA SILVA E OUTRO

EMENTA: APELAÇÃO. VALOR CORRESPON-
DENTE ÀS LICENÇAS-PRÊMIO ADQUIRIDAS 
ATÉ 1993 (PRIMEIRO PERÍODO ADQUIRIDO EM 
03.01.1988 E SEGUNDO PERÍODO ADQUIRIDO 
EM 01.01.1993). EFETIVO RECEBIMENTO. COM 
A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 9.527/97, A DE 
CUJUS, GENITORA DAS DEMANDANTES, AINDA 
NÃO TINHA CUMPRIDO O QUINQUÊNIO NE-
CESSÁRIO PARA MAIS UMA LICENÇA-PRÊMIO, 
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DIREITO AO 
RECEBIMENTO DE VALORES A TAL TÍTULO. PA-
GAMENTO DE ANUÊNIOS. AUSÊNCIA DE CAUSA 
DE PEDIR. PECÚLIO FACULTATIVO DA GEAP. 
AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA 
PARA AFERIR TAL BENEFÍCIO. PEDIDO DE PA-
GAMENTOS DO SALDO DE SALÁRIO REFEREN-
TE AO MÊS DE DEZEMBRO 2012, BEM COMO 
O 13º SALÁRIO E AS FÉRIAS NÃO GOZADAS. 
DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Como ensaiado no relatório, a parte autora 
alega que com a morte de sua mãe Maria Lui-
za Matos Santos, servidora pública do INSS, 
cujo óbito ocorreu em 16.12.2010, promoveu a 
abertura de inventário, na 7ª Vara Privativa de 
Assistência Judiciária de Aracaju/SE e, entre 
os pedidos, requereu o pagamento da licença 
prêmio em pecúnia.
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2. Afirma a demandante que, quando do paga-
mento da licença prêmio, não recebeu nenhum 
valor referente ao mês de dezembro de 2010; 
deste do modo, também não foram pagas as 
verbas correspondentes à gratificação natalina 
e às férias, uma vez que o INSS, ao reconhecer 
o crédito no valor de R$ 38.918,76 (trinta e oito 
mil, novecentos e dezoito reais e setenta e seis 
centavos), abateu desse montante o valor de R$ 
8.938,49 (oito mil, novecentos e trinta e oito reais 
e quarenta e nove centavos), referente à remune-
ração integral da servidora do mês de dezembro. 
Requer, portanto: a) o pagamento da licença-
-prêmio convertida em pecúnia, abatendo-se os 
valores já pagos, haja vista que os valores rece-
bidos pelas requerentes encontram-se aquém do 
valor da remuneração paga à ex-servidora Maria 
Luiza Matos Santos enquanto em ativa e, b) o 
pagamento do saldo de salário referente ao mês 
de dezembro de 2010, bem como o 13° salário e 
as férias não gozadas.
3. Quanto ao pedido de pagamento das licenças-
-prêmio correspondentes aos interstícios de 
1998/2003; 2003/2008 e 2008/2013, a jurisprudên-
cia já pacificou o entendimento de que o servidor, 
quando da aposentadoria, faz jus à conversão, 
em pecúnia, das licenças-prêmio não usufruídas, 
e não contadas em dobro, sob pena de locuple-
tamento ilícito da Administração. Vejamos os 
seguintes julgados: REsp 829.911/SC, Rel. Min. 
Paulo Gallotti, DJU de 18.12.2006. Agravo regi-
mental desprovido. (STJ, AGREsp 1.063.313/DF, 
5ª Turma, Decisão: 03/02/2009, DJe: 02/03/2009, 
Relator Felix Fischer.); AROMS 201200364866, 
MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA 
TURMA, DJe DATA: 10/06/2013 ..DTPB:.)
4. Entretanto, necessário esclarecer que o di-
reito à licença-prêmio, previsto no art. 87 da 
Lei 8.112/90, foi revogado pela Lei 9.527/97, que 
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modificou a redação daquele dispositivo que 
passou a dispor o seguinte: art. 87. Após cada 
quinquênio de efetivo exercício, o servidor po-
derá, no interesse da Administração, afastar-se 
do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, por até três meses, para participar 
de curso de capacitação profissional. (Redação 
dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97); parágrafo 
único. Os períodos de licença de que trata o caput 
não são acumuláveis. (Redação dada pela Lei nº 
9.527, de 10.12.97)
5. Desta forma, a licença-prêmio foi extinta dando 
lugar à licença para capacitação, de forma que, 
a partir da referida lei, aquele instituto deixou de 
existir. Nesse passo, vale transcrever o art. 7º 
da Lei 9.527/97: art. 7º Os períodos de licença-
-prêmio, adquiridos na forma da Lei nº 8.112, de 
1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser 
usufruídos ou contados em dobro para efeito 
de aposentadoria ou convertidos em pecúnia 
no caso de falecimento do servidor, observada 
a legislação em vigor até 15 de outubro de 1996. 
Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao 
cômputo do tempo de serviço residual para efei-
tos de concessão da licença capacitação.
6. Assim, a partir da promulgação da Lei 9.527/97, 
não há mais falar em direito do servidor à licença-
-prêmio, exceto para os casos em que tal direito 
já tivesse sido adquirido na data da entrada em 
vigor da referida norma.
7. No caso dos autos, como visto, a parte autora re-
cebeu, mediante requerimento administrativo, o va-
lor correspondente às licenças-prêmio adquiridas 
até 1993 (primeiro período adquirido em 03.01.1988 
e segundo período adquirido em 01.01.1993), fato 
inclusive afirmado na própria inicial. 
8. Quando da entrada em vigor da Lei n° 9.527/97, 
a de cujus, genitora das demandantes, ainda não 
tinha cumprido o quinquênio necessário para 
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mais uma licença-prêmio, não havendo falar em 
direito a recebimento de valores a tal título.
9. Quanto ao pedido atinente a anuênios, conta-
gem de tempo de serviço anterior à Lei 8.112/90, 
importante frisar não existir qualquer causa de 
pedir formulada neste sentido, o que dirá suporte 
probatório – ônus que incumbe às autoras. Nesse 
passo, não há como ser emanado deste Juízo 
qualquer provimento favorável neste aspecto.
10. Ao que parece, a parte autora formula pedidos 
empiricamente, sem qualquer suporte fático ou 
jurídico a ampará-los, o que não se pode admitir, 
razão pela qual devem ser considerados impro-
cedentes.
11. No que tange ao pedido de pagamento do 
saldo de salário referente ao mês de dezembro 
2012, bem como o 13º salário e as férias não 
gozadas, também não procede neste aspecto.
12. Primeiramente, o pagamento dos vencimen-
tos dos servidores é feito na medida em que efe-
tivamente despendem sua força de trabalho, ou 
seja, o cálculo respectivo há de levar em conta os 
dias trabalhados, descabendo falar em analogia 
ao disposto no art. 63 da Lei 8.112/90.
13. Entender de maneira diversa, seria admitir 
que algumas faltas do servidor num mês ense-
jaria o pagamento do vencimento integralmente, 
hipótese totalmente absurda.
14. Quanto ao 13º salário e férias não gozadas 
também não há qualquer fundamento explici-
tado na exordial, inexistindo, conforme outros 
pedidos formulados, causa de pedir correlata.  
Demais disso, a ficha financeira correspondente 
ao ano de 2010 (ano de óbito da de cujus), Iden-
tificador nº 114312, comprova o pagamento de 
todas as verbas às quais a servidora fazia jus, o 
que fulmina a tese autoral.
15. No que diz respeito ao pedido de pagamento 
de pecúlio facultativo da GEAP, a parte autora não 
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comprovou possuir o direito respectivo, ônus 
que lhe competia. Em contrapartida, instada a 
se manifestar por diversas vezes, a GEAP cola-
cionou aos autos documentação que apontava 
em sentido contrário, ou seja, a genitora das de-
mandantes não contribuía financeiramente para 
aferir tal benefício, fazendo jus, apenas, ao plano 
de saúde, conforme se vê nas fichas financeiras 
colacionadas (Identificador nº 45888).
16. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes 
as acima mencionadas, acordam os Desembargadores Federais 
da Primeira Turma do TRF da 5ª Região, por unanimidade, em 
negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, voto e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte do 
presente julgado.

Recife, 17 de março de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE OLIVEIRA 
ERHARDT - Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE 

OLIVEIRA ERHARDT:

1. Trata-se de apelação do particular contra sentença da MMª. 
Juíza Federal, Ana Carolina Soares, substituta na 2ª Vara Federal 
da SJ/SE, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na 
exordial referente ao  pagamento dos anuênios (contagem de 
tempo de serviço anterior à Lei 8.112/90); conversão e pagamen-
to da licença-prêmio em pecúnia dos períodos compreendidos 
entre 1998/2003; 2003/2008 e 2008/2013; pagamento do pecúlio 
facultativo da GEAP, recebimento integral e pagamento do saldo 
de salário referente ao mês de dezembro 2012, bem como o 13º 
salário e as férias não gozadas. Entendendo a MMª. Juíza pela 
improcedência do pleito autoral condenou as autoras em custas 
processuais e em honorários advocatícios fixados em 15% sobre 
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o valor atualizado à causa, e, na forma da Lei 1.060/50, consig-
nando que a execução de tais quantias resta sobrestada até que 
haja implemento de renda pela demandante. 

2. Em razões recursais, requer a apelante a reforma da sen-
tença ao argumento de fazer jus ao pedido deduzido na inicial, 
alegando, em síntese, que como filhas da servidora pública do INSS 
(Maria Luiza Matos Santos), falecida em 16.12.2010, promoveram 
a abertura de inventário, na 7ª Vara Privativa de Assistência Judici-
ária de Aracaju/SE, e requereram, entre os pedidos, o pagamento 
da licença-prêmio em pecúnia, onde foi reconhecido o crédito de 
R$ 38.918,76 (trinta e oito mil, novecentos e dezoito reais e 
setenta e seis centavos). Acontece que a Autarquia abateu desse 
montante o valor de R$ 8.938,49 (oito mil, novecentos e trinta e 
oito reais e quarenta e nove centavos) referente à remuneração 
integral da servidora do mês de dezembro.

3. Afirma a demandante que, quando do pagamento da licença-
-prêmio, não recebeu nenhum valor referente ao mês de dezem-
bro de 2010, deste modo também não foram pagas as verbas 
correspondentes à gratificação natalina e às férias, motivo pelo 
qual requer:

a) o pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, aba-
tendo-se os valores já pagos, haja vista que os valores recebidos 
pelas requerentes encontram-se aquém do valor da remuneração 
paga à ex-servidora Maria Luiza Matos Santos enquanto em ativa;

b) o pagamento do saldo de salário referente ao mês de de-
zembro de 2010, bem como o 13° salário e as férias não gozadas.

4. Contrarrazões apresentadas.

5. É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MANOEL DE 

OLIVEIRA ERHARDT (Relator):

1. Como ensaiado no relatório, a parte autora alega que com 
a morte de sua mãe Maria Luiza Matos Santos, servidora pública 
do INSS, cujo óbito ocorreu em 16.12.2010, promoveu a abertura 
de inventário, na 7ª Vara Privativa de Assistência Judiciária de 
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Aracaju/SE e, entre os pedidos, requereu o pagamento da licença-
-prêmio em pecúnia.

2. Afirma a demandante que, quando do pagamento da licença-
-prêmio, não recebeu nenhum valor referente ao mês de dezembro 
de 2010, deste modo também não foram pagas as verbas corres-
pondentes à gratificação natalina e às férias, uma vez que o INSS 
ao reconhecer o  crédito no valor de R$ 38.918,76 (trinta e oito mil, 
novecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), abateu 
desse montante, o valor de R$ 8.938,49 (oito mil, novecentos e trin-
ta e oito reais e quarenta e nove centavos) referente à remuneração 
integral da servidora do mês de dezembro. Requer portanto: a) o 
pagamento da licença-prêmio convertida em pecúnia, abatendo-
-se os valores já pagos, haja vista que os valores recebidos pelas 
requerentes encontram-se aquém do valor da remuneração paga 
à ex-servidora Maria Luiza Matos Santos enquanto em ativa e, b) o 
pagamento do saldo de salário referente ao mês de dezembro de 
2010, bem como o 13° salário e as férias não gozadas.

3. Na hipótese, após minuciosa análise dos autos, verifico que 
os fundamentos exarados na decisão recorrida identificam-se, em 
parte, com o entendimento deste Relator, motivo pelo qual trago 
como razão de decidir os seguintes trechos da sentença:

[...] 2.2.1. Do pedido de pagamento das licenças-prê-
mio correspondentes aos interstícios de 1998/2003; 
2003/2008 e 2008/2013.

Quanto ao referido pleito, a jurisprudência já pacificou o 
entendimento de que o servidor, quando da aposentadoria, 
faz jus à conversão, em pecúnia, das licenças-prêmio não 
usufruídas, e não contadas em dobro, sob pena de locuple-
tamento ilícito da Administração.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-
-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTA-
DORIA. POSSIBILIDADE.
Há direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio 
não gozadas e não contadas em dobro, quando da 
aposentadoria, sob pena de locupletamento ilícito da 
Administração. Nesse sentido: REsp 829.911/SC, Rel. 
Min. Paulo Gallotti, DJU de 18.12.2006. Agravo regi-
mental desprovido. (STJ, AGREsp 1.063.313/DF, 5ª 
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Turma, Decisão:03/02/2009, DJe: 02/03/2009, Relator 
Felix Fischer.)

AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO. 
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM 
PECÚNIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 
MORA. TERMO INICIAL. DATA DA APOSENTADORIA. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1.Tratando-se de dívida de caráter alimentar é devida 
a correção monetária desde a origem do débito. Pre-
cedentes. 
2. No tocante aos juros moratórios, conforme a juris-
prudência desta Corte, o seu termo inicial vai depender 
da liquidez da obrigação, se ilíquida os juros incidem 
a partir da citação, caso seja líquida os juros serão 
contados a partir do vencimento. 
3. Agravo regimental não provido. 
EMEN: (AROMS 201200364866, MAURO CAMPBELL 
MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJe DATA: 
10/06/2013 ..DTPB:.)

Entretanto, necessário esclarecer que o direito à licença-
-prêmio, previsto no art. 87 da Lei 8.112/90, foi revogado pela 
Lei 9.527/97, que modificou a redação daquele dispositivo 
que passou a dispor o seguinte:

Art. 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o 
servidor poderá, no interesse da Administração, afas-
tar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva 
remuneração, por até três meses, para participar de 
curso de capacitação profissional. (Redação dada pela 
Lei nº 9.527, de 10.12.97)
Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata 
o caput não são acumuláveis. (Redação dada pela Lei 
nº 9.527, de 10.12.97)

Desta forma, a licença-prêmio foi extinta dando lugar à 
licença para capacitação, de forma que, a partir da referida 
lei, aquele instituto deixou de existir.

Nesse passo, vale transcrever o art. 7º da Lei 9.527/97:

Art. 7º Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na 
forma da Lei nº 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 
1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro 
para efeito de aposentadoria ou convertidos em pecú-
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nia no caso de falecimento do servidor, observada a 
legislação em vigor até 15 de outubro de 1996.
Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo 
do tempo de serviço residual para efeitos de concessão 
da licença capacitação.

Assim, a partir da promulgação da Lei 9.527/97, não há mais 
falar em direito do servidor à licença-prêmio, exceto para os 
casos em que tal direito já tivesse sido adquirido na data da 
entrada em vigor da referida norma.

No caso dos autos, como visto, a parte autora recebeu, me-
diante requerimento administrativo, o valor correspondente 
às licenças-prêmio adquiridas até 1993 (primeiro período 
adquirido em 03.01.1988 e segundo período adquirido em 
01.01.1993, fato inclusive afirmado na própria inicial. 

Quando da entrada em vigor da Lei n° 9.527/97, a de cujus, 
genitora das demandantes, ainda não tinha cumprido o 
quinquênio necessário para mais uma licença-prêmio, não 
havendo falar em direito a recebimento de valores a tal título.

2.2.2. Do pedido atinente a anuênios, contagem de tempo 
de serviço anterior à Lei 8.112/90.

Com relação aos pleitos formulados no item “c” da exordial, 
importante frisar não existir qualquer causa de pedir formu-
lada neste sentido, o que dirá suporte probatório – ônus que 
incumbe às autoras. Nesse passo, não há como ser emanado 
deste Juízo qualquer provimento favorável neste aspecto.

Ao que parece, a parte autora formula pedidos empirica-
mente, sem qualquer suporte fático ou jurídico a ampará-
-los, o que não se pode admitir, razão pela qual devem ser 
considerados improcedentes.

2.2.3. Do pedido de pagamento do saldo de salário refe-
rente ao mês de dezembro 2012, bem como o 13º salário 
e as férias não gozadas.

Também não procede o pleito autoral neste aspecto.

Primeiramente, o pagamento dos vencimentos dos servi-
dores é feito na medida em que efetivamente despendem 
sua força de trabalho, ou seja, o cálculo respectivo há de 
levar em conta os dias trabalhados, descabendo falar em 
analogia ao disposto no art. 63 da Lei 8.112/90.
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Entender de maneira diversa, seria admitir que algumas 
faltas do servidor num mês ensejaria o pagamento do ven-
cimento integralmente, hipótese totalmente absurda.

Quanto ao 13º salário e férias não gozadas também não 
há qualquer fundamento explicitado na exordial, inexistin-
do, conforme outros pedidos formulados, causa de pedir 
correlata. Demais disso, a ficha financeira correspondente 
ao ano de 2010 (ano de óbito da de cujus), Identificador n° 
114312, comprova o pagamento de todas as verbas às quais 
a servidora fazia jus, o que fulmina a tese autoral.

2.2.4. Do pagamento do pecúlio facultativo da GEAP

No que diz respeito ao pedido de pagamento de pecúlio 
facultativo da GEAP, a parte autora não comprovou possuir 
o direito respectivo, ônus que lhe competia. Em contrapar-
tida, instada a se manifestar por diversas vezes, a GEAP 
colacionou aos autos documentação que apontava em 
sentido contrário, ou seja, a genitora das demandantes não 
contribuía financeiramente para aferir tal benefício, fazendo 
jus, apenas, ao plano de saúde, conforme se vê nas fichas 
financeiras colacionadas (Identificador n° 45888).

4. Diante do exposto, nego provimento à apelação, mantendo 
a sentença pelos seus próprios e doutos fundamento.

5. Recurso não provido.

6. É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801359-66.2013.4.05.8100-CE (PJe)

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA 
 NOBRE JÚNIOR
Apelante:  UNIÃO FEDERAL
Apelada:  JURLENE FERNANDES LIMA DA MACENA
Adv./Proc.:  DR. ALEX XAVIER SANTIAGO DA SILVA (APDA.)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. 
EX-EMPREGADO DA PETROBRAS. SUBSTITUI-
ÇÃO DA PENSÃO EXCEPCIONAL DE ANISTIADO 
PELA PRESTAÇÃO MENSAL, PERMANENTE 
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E CONTINUADA. FIXAÇÃO DO VALOR. CRITÉ-
RIOS PREVISTOS NO ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 
10.559/2002. INFORMAÇÕES DO ÓRGÃO OFICIAL 
A QUE ERA VINCULADO O ANISTIADO. EXISTÊN-
CIA. OBSERVÂNCIA. VALOR ARBITRADO COM 
BASE EM PESQUISA DE MERCADO. CARÁTER 
SUBSIDIÁRIO. PAGAMENTO RETROATIVO DAS 
DIFERENÇAS. TERMO INICIAL. COMPENSAÇÃO. 
PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E 
À APELAÇÃO DA UNIÃO.
1. Nos termos do § 1º do art. 6º da Lei 10.559/2002, 
na fixação do valor da prestação mensal, per-
manente e continuada, a Comissão de Anistia 
do Ministério da Justiça deve dar preferência 
às informações prestadas pelo órgão oficial ao 
qual o anistiado político estava vinculado ao 
sofrer a punição, de modo que as informações 
de mercado constitui critério que só deve ser 
aplicado de forma subsidiária, quando não for 
mais possível saber o valor remuneratório que 
a empresa pagaria aos trabalhadores.
2. Tal exegese não macula a prerrogativa dada 
à Administração de poder decidir com base na 
análise dos elementos de prova constantes dos 
autos administrativos, sendo certo que a orien-
tação prevista no referido § 1º do art. 6º da Lei nº 
10.559/2002 permite o balizamento justo para a 
fixação do quantum devido ao anistiado.
3. Na espécie, deve ser reconhecido o direito da 
autora de atualizar a sua cota parte de prestação 
mensal, permanente e continuada com base na 
declaração da Petrobrás, órgão ao que era vincu-
lado o anistiado político, na qual está informando 
o valor da remuneração a que teria direito se na 
ativa estivesse. Assim sendo, não poderia a Co-
missão de Anistia optar por utilizar, como critério 
para fixação do valor da reparação econômica, 
os valores salariais médios informados pelos ins-
titutos de pesquisas que monitoram o mercado 
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de trabalho (como o Datafolha, por exemplo), se 
havia informação da Petrobras nesse sentido.
4. A reparação econômica devida não pode en-
globar (como a declaração da Petrobrás mencio-
na) adicional de periculosidade (que é somente 
devido enquanto se presta serviço em condição 
perigosa), participação nos lucros (que não inte-
gra a remuneração, conforme expressa menção 
do art. 7º da CF) e salário in natura, pois não se 
concebe uma empresa como a Petrobras não seja 
integrante do Plano de Alimentação do Trabalha-
dor - PAT e, portanto, não integra a remuneração 
do trabalhador.
5. Para fins de diferenças, ao valor da nova cota 
parte da reparação econômica – a qual não poderá 
ser inferior à cota parte que seria percebida pela 
autora como pensão excepcional de anistiado – 
deverão ser compensadas, no período anterior à 
implantação da reparação pecuniária, as impor-
tâncias percebidas anteriormente pela postulante 
como pensão excepcional, a qual lhe era antece-
dente, nos termos do art. 19 da Lei 10.559/2002.
6. Em relação aos efeitos financeiros retroativos, 
embora a parte autora entenda que são devidos 
a partir da Constituição Federal de 1988, devem 
ser contados a partir da data do requerimento 
administrativo, conforme o artigo 6º, § 6º, da Lei 
nº 10.559/2002, devendo ser observado, ainda, a 
prescrição quinquenal, de modo que não merece 
reparo a sentença ao determinar que os efeitos 
financeiros retroativos decorrentes da atualiza-
ção concedida devem ser contados a partir dos 
cinco anos anteriores a data da citação válida 
ocorrida no presente feito.
7. Por força da conclusão do julgamento da 
declaração de inconstitucionalidade parcial do 
art. 5º da Lei nº 11.960/09 (ADIn 4.357/DF e ADIn 
4425-DF, Rel. Min. Ayres Britto), inclusive quanto 
à modulação de seus efeitos, foi firmado enten-
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dimento pelo Plenário desta Corte no sentido de 
que a atualização e os juros de mora nas conde-
nações impostas à Fazenda Pública devem se dar 
mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice 
que venha a ser recomendado pelo Manual de 
Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% 
ao ano de juros de mora (art. 1º-F da Lei 9.494/97, 
com a redação dada pela MP 2.180/01), desde a 
citação do feito principal.
8. Remessa oficial e apelação da União parcial-
mente providas apenas para excluir da reparação 
econômica a ser paga a autora, a título de presta-
ção mensal, permanente e continuada, as rubri-
cas referentes ao adicional de periculosidade, à 
participação nos lucros e ao salário in natura; e 
para determinar a compensação das importân-
cias percebidas anteriormente pela autora como 
pensão excepcional previdenciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo tombado 
sob o número em epígrafe, em que são partes as acima identifi-
cadas, acordam os Desembargadores Federais da Quarta Turma 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sessão realizada 
nesta data, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas 
que integram o presente, por unanimidade, dar parcial provimento 
à remessa oficial e à apelação da União, nos termos do voto do 
Relator.

Recife, 21 de junho de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PEREIRA NOBRE 
JÚNIOR - Relator 

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PE-

REIRA NOBRE JÚNIOR:

Trata-se de remessa oficial e de apelação interposta pela 
União em face de sentença que, julgando parcialmente procedente 
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o pedido deduzido na inicial, condenou a União a atualizar, com 
base na nova tabela do SINDIPETRO PI/CE e nos termos do art. 
6°, § 1°, da Lei n° 10.556/2002, a cota parte da prestação mensal 
continuada percebida pela autora.

Condenou, ainda, a União a pagar os efeitos financeiros retro-
ativos decorrentes da mencionada atualização, contados a partir 
dos cinco anos anteriores à data da citação válida ocorrida no feito, 
acrescidos de atualização monetária e juros de mora de 0,5% ao 
mês, conforme o Manual de Orientação de Procedimentos para 
os Cálculos na Justiça Federal ora vigente.

Em suas razões recursais, a União, alega que deve ser man-
tida na íntegra a Portaria nº 946, de 1º de junho de 2010, do Sr. 
Ministro de Estado da Justiça, que ratificou a condição de anistiado 
político de José Fernandes de Oliveira e concedeu às pensionis-
tas (inclusive à autora) a substituição das pensões por morte de 
anistiado político, pelo regime de prestação mensal, permanente 
e continuada, nos termos do art. 1º, I e II c/c art. 19 da Lei nº 
10.559/2002, em atenção ao julgamento proferido na 41ª Sessão 
de Turma da Comissão de Anistia, realizada no dia 8 de abril de 
2010, no Requerimento de Anistia nº 2001.01.04092.

Destaca, nesse sentido, que a alteração do valor da cota parte 
da prestação mensal continuada percebida pela autora, nos ter-
mos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 10.556/2002, como quer a autora, 
revela-se descabida, atenta contra os critérios de conveniência 
e oportunidade, além de consistir em verdadeira intervenção do 
Poder Judiciário no mérito administrativo, razão pela qual defende 
inexistir razões jurídicas a amparar a pretensão autoral.

Aduz que a revisão feita pela Comissão da Anistia encontra 
respaldo no art. 26 das Normas Procedimentais da Comissão de 
Anistia e que, em casos como o presente, tem adotado como critério 
para a fixação dos valores financeiros a serem pagos, os valores 
informados pelos Institutos Econômicos, a exemplo do Datafolha, 
os quais monitoram o mercado de trabalho oficial, parâmetro igual-
mente previsto no art. 6º, § 1º, da Lei nº 10.556/2002.

Sustenta, também, que a reparação econômica advinda com a 
Lei nº 10.559/2002 não tem natureza de recomposição econômica 
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trabalhista, onde o empregado deve ter restabelecido sua situação 
funcional-salarial como se nunca tivesse sido demitido.

Afirma, pois, que a margem estabelecida pela lei para fixa-
ção da prestação mensal continuada (§ 1º do artigo 6º da Lei 
10.559/2002) está dentro do critério de razoabilidade do Adminis-
trador, não podendo o Judiciário intervir no mérito do ato adminis-
trativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, 
insculpido no art. 2º da Carta Magna de 1988.

Eventualmente, caso esta egrégia Corte entenda que é devida 
a revisão da prestação mensal continuada em favor da recorrida, 
pugna, ao menos, pela reforma do trecho do decisum que trata 
da correção monetária dos valores pretéritos, pleiteando que seja 
aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação dada 
pela Lei nº 11.960/2009, mesmo após o dia 25/03/2015.

Contrarrazões apresentadas pela autora, nas quais alega, em 
síntese, que o teor do art. 6º, § 1º, da Lei nº 10.559/2002 é claro 
quanto ao fato de que a pesquisa mercadológica constitui alter-
nativa a não comprovação via documental dos valores percebidos 
pelo anistiado político. Aduz, ademais, que a decisão administrativa 
não apresentou fundamentação acerca da não concessão ulterior 
de indenização com efeitos retroativos. Pugna, pois, pela manu-
tenção da sentença.

É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL EDILSON PE-

REIRA NOBRE JÚNIOR (Relator):

O cerne da presente controvérsia gira em torno dos critérios 
adotados para a fixação do valor devido a título de prestação 
mensal, permanente e continuada, previstos no art. 6º, § 1º, da Lei 
nº 10.559/2002, bem como do direito ao pagamento dos valores 
pretéritos devidos a esse título.

De um lado, está a parte autora, afirmando que o arbitramento 
do valor da prestação mensal com base em pesquisa de mercado 
deve ser considerado somente em caso de inexistência de infor-
mação oferecido por órgão oficiais, sob pena de malferir o aludido 
art. 6º, § 1º, da Lei nº 10.559/2002.
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E, de outro, em contraponto, está a União, defendendo a regu-
laridade da decisão da comissão de anistia, vez que a Comissão 
da Anistia tem adotado como critério para a fixação dos valores 
financeiros a serem pagos em casos de deferimento da reparação 
econômica na forma de prestação mensal, permanente e continu-
ada, os valores salariais informados pelos institutos econômicos 
que monitoram o mercado de trabalho oficial, esclarecendo, ainda, 
que tal entendimento mantêm estreita conformação com os fun-
damentos teleológicos da figura constitucional da anistia política.

Pois bem.

Sobre a matéria em foco, o artigo 6º da Lei nº 10.559/2002 
dispõe, in verbis, que:

Art. 6º O valor da prestação mensal, permanente e con-
tinuada, será igual ao da remuneração que o anistiado 
político receberia se na ativa estivesse, considerada a 
graduação a que teria direito, obedecidos os prazos para 
promoção previstos nas leis e regulamentos vigentes, 
e asseguradas as promoções ao oficialato, indepen-
dentemente de requisitos e condições, respeitadas as 
características e peculiaridades dos regimes jurídicos dos 
servidores públicos civis e dos militares, e, se necessário, 
considerando-se os seus paradigmas.
§ 1º O valor da prestação mensal, permanente e con-
tinuada, será estabelecido conforme os elementos 
de prova oferecidos pelo requerente, informações de 
órgãos oficiais, bem como de fundações, empresas 
públicas ou privadas, ou empresas mistas sob con-
trole estatal, ordens, sindicatos ou conselhos profis-
sionais a que o anistiado político estava vinculado ao 
sofrer a punição, podendo ser arbitrado até mesmo 
com base em pesquisa de mercado.
§ 2º Para o cálculo do valor da prestação de que trata 
este artigo serão considerados os direitos e vantagens 
incorporados à situação jurídica da categoria profissional 
a que pertencia o anistiado político, observado o disposto 
no § 4º deste artigo.
§ 3º As promoções asseguradas ao anistiado político 
independerão de seu tempo de admissão ou incorpora-
ção de seu posto ou graduação, sendo obedecidos os 
prazos de permanência em atividades previstos nas leis e 
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regulamentos vigentes, vedada a exigência de satisfação 
das condições incompatíveis com a situação pessoal do 
beneficiário.
§ 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se paradigma a 
situação funcional de maior frequência constatada entre 
os pares ou colegas contemporâneos do anistiado que 
apresentavam o mesmo posicionamento no cargo, em-
prego ou posto quando da punição.
§ 5º Desde que haja manifestação do beneficiário, no pra-
zo de até dois anos a contar da entrada em vigor desta Lei, 
será revisto, pelo órgão competente, no prazo de até seis 
meses a contar da data do requerimento, o valor da apo-
sentadoria e da pensão excepcional, relativa ao anistiado 
político, que tenha sido reduzido ou cancelado em virtude 
de critérios previdenciários ou estabelecido por ordens 
normativas ou de serviço do Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, respeitado o disposto no art. 7º desta Lei.
§ 6º Os valores apurados nos termos deste artigo po-
derão gerar efeitos financeiros a partir de 5 de outubro 
de 1988, considerando-se para início da retroatividade 
e da prescrição quinquenal a data do protocolo da 
petição ou requerimento inicial de anistia, de acordo 
com os arts. 1o e 4o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro 
de 1932. (Grifos acrescidos)

É de ver-se, pois, com clareza cristalina, que na fixação do valor 
da prestação mensal, permanente e continuada, a Administração 
deve dar preferência às informações prestadas pelo órgão oficial 
ao qual o anistiado político estava vinculado ao sofrer a punição e 
somente se isso não for mais possível é que a pesquisa de mer-
cado deve ser considerada. Assim, numa melhor exegese dada 
a essa norma, a fixação desse valor com base nas pesquisas de 
mercado constituem a última hipótese, a qual deve ser levada em 
consideração caso inexistente outro meio de aferição da remune-
ração que seria percebido pelo titular da reparação.

Ressalte-se que tal interpretação não macula a prerrogativa da 
Comissão de Anistia de decidir com base na análise dos elementos 
de prova constantes dos autos administrativos. Absolutamente. A 
orientação prevista no referido § 1º do art. 6º da Lei nº 10.559/2002, 
antes de tolher a conduta da Administração, permite o balizamento 
justo para a fixação do quantum devido ao anistiado.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D20910.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D20910.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D20910.htm#art4
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Fixada tais premissas e volvendo o olhar para o presente 
caso, a análise cuidadosa dos elementos materiais acostados ao 
feito revela que o anistiado político, instituidor do benefício em 
questão, Sr. José Fernandes de Oliveira, laborava no cargo de 
Isolador Funileiro, nível 224, na Empresa Petróleo Brasileiro S/A- 
PETROBRAS, desde 17/06/1953, quando sofreu o ato de exceção 
e foi dispensado, em 13/04/1966 (id. 4058100.132898, pág. 10).

Também se constata que, antes de falecer, ele foi anistiado, 
com fundamento na Lei nº 6.683/79, conforme despacho do Ex-
celentíssimo Senhor Ministro das Minas e Energia, publicado no 
Diário Oficial em 8 de julho de 1987, e que, em decorrência dessa 
anistia, ele foi aposentado excepcionalmente pelo INSS (número 
de beneficio N/B: 58/79.258.058-8), sendo concedido à autora, por 
essa razão, a pensão excepcional por morte do anistiado político, 
a partir de 14 de agosto de 2002.

Já no âmbito do Ministério da Justiça, observa-se que de-
claração fornecida pela PETROBRAS, a qual subsidiou o pedido 
administrativo da autora, informa que a função exercida pelo 
ex-empregado anistiado hoje corresponderia ao cargo de Téc-
nico de Manutenção SR, nível 470A, caso ainda estivesse na 
ativa, cujo valor de salário básico era de R$ 4.935,33 (conferir id. 
4058100.97825, págs. 8/9).

Extrai-se, ainda, do substrato fático-probatório que, quando da 
fixação do valor devido pela 2ª Câmara da Comissão de Anistia, 
foram consideradas as informações prestadas pela Petrobras, 
assegurando-se, portanto, à requerente a remuneração do cargo 
de Técnico de Manutenção II, nível 257, composta dos valores 
referentes ao salário básico, ao salário in natura, ao adicional 
de periculosidade, ao ATS - adicional de tempo de serviço, a 
VPDL/1971 - vantagem pessoal, a Gratificação de Férias, a Gra-
tificação Contingente e Participação nos Lucros e/ou resultados.

Todavia, a Comissão de Anistia, revendo seu posicionamento 
anterior e informando que passou a adotar como critério para a 
fixação dos valores financeiros a serem pagos em casos de defe-
rimento da reparação econômica na forma de prestação mensal, 
permanente e continuada, os valores salariais informados pelos 
institutos econômicos que monitoram o mercado de trabalho oficial, 
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de modo que alterou o quantum devido a esse título à requerente, 
de acordo com as informação prestadas pela pesquisa de mercado.

Ocorre que, cotejando a situação fática, ora delineada, com 
a diretriz normativa acima referenciada, não poderia a aludida 
Comissão optar por utilizar, como critério para fixação do valor da 
reparação econômica, nos termos da parte final do § 1º do art. 6º 
da Lei 10.559/2002, os valores salariais médios informados pelos 
institutos de pesquisas que monitoram o mercado de trabalho 
(como o Datafolha, por exemplo) se havia – como de fato há – 
declaração da Petrobras, órgão ao que era vinculado o anistiado, 
informando o valor remuneratório do cargo que era exercido pelo 
anistiado político.

Como dito, as informações de mercado constitui parâmetro 
que só deve ser considerado de forma subsidiária, quando não for 
mais possível saber o valor remuneratório que a empresa pagaria 
aos trabalhadores, o que, deveras, não é o caso tratado nos autos.

No entanto, cumpre ressaltar que a reparação econômica devi-
da deve considerar, apenas, as rubricas a serem pagas em caráter 
permanente ao titular da prestação, não podendo englobar, como a 
declaração da PETROBRAS menciona, adicional de periculosidade 
(que é somente devido enquanto se presta serviço em condição 
perigosa), participação nos lucros (que não integra a remuneração, 
conforme expressa menção do art. 7º da CF) e salário in natura, 
pois não se concebe uma empresa como a PETROBRAS não 
seja integrante do Plano de Alimentação do Trabalhador - PAT e, 
portanto, não integra a remuneração do trabalhador.

Também cabe ressalvar, como bem o fez a douta sentença, 
que o objeto desta ação colima alcançar provimento jurisdicional 
que assegure à autora a revisão da sua cota parte de prestação 
mensal continuada, da qual outras pessoas são igualmente bene-
ficiadas. Assim sendo, transcrevo, por pertinente, ressalva contida 
na sentença, no sentido de que, no caso, “é evidente – porque 
implícito – que a pretensão autoral não abstrai a proporcionalidade 
em relação ao percentual do valor da prestação que percebe a au-
tora, vale dizer, ela (pretensão autoral) já leva em consideração o 
valor resultante da partilha da pensão com as pessoas já referidas 
(considera apenas a quota parte da autora)”.
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No que diz respeito ao pagamento retroativo, esclareço que, 
embora a parte autora o tenha requerido a partir da Constituição 
Federal de 1988, a meu sentir, o pagamento das diferenças tem 
como termo inicial a data do requerimento administrativo, conforme 
o artigo 6º, § 6º, da Lei nº 10.559/2002, acima transcrito. No entanto, 
há de se observar também a ocorrência da prescrição quinquenal, 
de modo que não merece reparo a sentença ao determinar que os 
efeitos financeiros retroativos decorrentes da atualização concedida 
devem ser contados a partir dos cinco anos anteriores a data da 
citação válida ocorrida no presente feito.

Cumpre mencionar, ainda, que, para fins de diferenças, ao 
valor da nova cota parte da reparação econômica – a qual não 
poderá ser inferior à cota parte que seria percebida pela autora 
como pensão excepcional de anistiado – deverão ser compensa-
das, no período anterior à implantação da reparação pecuniária, 
as importâncias percebidas pela postulante anteriormente como 
pensão excepcional, a qual lhe era antecedente, nos termos do 
art. 19 da Lei 10.559/20021.

Antes de ultimar, no que diz respeito ao juros de mora e à 
correção monetária, ressalto que não desconheço que o Superior 
Tribunal de Justiça firmou o entendimento, em recurso submetido 
à sistemática do art. 573-C, do CPC (REsp 1.205.946), acerca da 
aplicação imediata do referido dispositivo legal, inclusive para os 
processos em curso. Nada obstante, no julgamento das ADIn nº 
4.425/DF e nº 4.357/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou a in-
constitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei 11.960/2009, 
de sorte que não assiste razão à apelante pretender a aplicação 
de norma já extirpada do ordenamento jurídico.

De fato, não prospera a alegação da União no sentido de que 
a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal seria apenas 
em relação aos juros moratórios em matéria tributária e correção 

1 Art. 19. O pagamento de aposentadoria ou pensão excepcional relativa aos 
já anistiados políticos, que vem sendo efetuado pelo INSS e demais entidades 
públicas, bem como por empresas, mediante convênio com o referido instituto, 
será mantido, sem solução de continuidade, até a sua substituição pelo regime 
de prestação mensal, permanente e continuada, instituído por esta Lei, obedecido 
o que determina o art. 11.



227

monetária de precatórios, pois, fosse esse o caso, seria hipótese de 
declaração parcial de inconstitucionalidade, sem redução de texto, 
ou de se atribuir à norma interpretação conforme a Constituição, 
excluindo de sua incidência as matéria alegadas pela apelante.  
Mas, ao contrário do que defende a União, o Pretório Excelso de-
clarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei 11.960/2009 sem 
qualquer ressalva. 

Registre-se que a modulação dos efeitos de tal julgado, levada 
a efeito pelo Pretório Excelso na sessão do dia 25.03.2015, diz 
respeito unicamente aos precatórios já expedidos, o que não é o 
caso dos autos.

Nesse passo, por força da conclusão do julgamento da declara-
ção de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, 
inclusive quanto à modulação de seus efeitos, acima referenciada, 
o Plenário desta Corte fixou o entendimento no sentido de que 
a atualização e os juros de mora nas condenações impostas à 
Fazenda Pública devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E 
(ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de 
Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% ao ano de juros 
de mora (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela MP 
2.180/01), desde a citação do feito principal.

Ante o exposto, firme nessas razões, dou parcial provimento 
à remessa oficial e à apelação da União, para:

a) excluir da reparação econômica a ser paga a autora, a título 
de prestação mensal, permanente e continuada, as rubricas 
referentes ao adicional de periculosidade, à participação nos 
lucros e ao salário in natura; e

b) determinar a compensação das importâncias percebidas 
anteriormente pela autora como pensão excepcional previ-
denciária.

Sem condenação em honorários advocatícios, em face da 
manutenção da sucumbência recíproca.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803594-17.2015.4.05.8300-PE (PJe) 

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MEN-
 DONÇA CANUTO NETO
Apelante:  UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Apelada:  MARCELA CONCEIÇÃO DA SILVA SENA TELLES
Adv./Proc.:  DR. JOSÉ NELSON VILELA BARBOSA FILHO (APDO.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA 
A FILHO DEFICIENTE (PARALISIA CEREBRAL). 
REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO COM 
MANUTENÇÃO DE REMUNERAÇÃO E SEM COM-
PENSAÇÃO DE HORÁRIO. ARTIGOS 83, § 2º, I, 
C/C ART. 98, § 3º.
1. Apela-se da sentença que julgou procedente a 
pretensão autoral (servidora da UFPE), para asse-
gurar a imediata redução da jornada de trabalho 
da demandante, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) 
horas semanais, sem redução de remuneração e 
sem a necessidade de compensação de horários, 
tendo em vista a necessidade do filho da deman-
dante (portador de deficiência física – paralisia 
cerebral), ser acompanhado por sua genitora, e 
receber os tratamentos necessários inerentes.
2. O legislador pátrio desde a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 vem positivando, 
irrestritivamente, a doutrina da proteção integral 
à criança e do adolescente como um todo. As 
crianças portadoras de necessidade (deficientes) 
receberam atenção especial por parte do Con-
gresso Nacional Brasileiro, quando este aprovou, 
por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09 de 
julho de 2008, a Convenção Internacional sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, 
em 20.03.2007. O Presidente, na época, ratificou 
tal medida por meio do Decreto nº 6.949, de 25 
de agosto de 2009.



229

3. A Convenção Internacional sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência tem o propósito 
de promover, proteger e assegurar o exercício 
pleno e equitativo de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais para todas as pessoas 
com deficiência, bem como a acessibilidade aos 
meios físico, social, econômico e cultural, à saú-
de, à educação e à informação e comunicação e 
promover o respeito pela sua dignidade inerente, 
sem qualquer tipo de discriminação.
4. O Estatuto dos Servidores Públicos Federais, 
por sua vez, trata sobre a matéria e assegura 
horário especial aos servidores portadores de 
deficiência física, independente de compensação 
de horário e de desconto de vencimentos, quan-
do comprovada a necessidade por junta médica 
oficial, nos termos do art. 98 (Lei nº 8.112/90).
5. O referido Estatuto estendeu ao servidor que 
possui cônjuge, filho ou dependente portador 
de deficiência física tal benesse, independente 
de compensação de horário, mas com desconto 
salarial proporcional a jornada trabalhada, salvo 
na hipótese de compensação de horário (art. 97, 
c/c art. 44, II).
6. Constatado que o Decreto nº 6.949/2009, di-
ploma equivalente às emendas constitucionais, 
assegura às pessoas deficientes, sem qualquer 
discriminação, a igual proteção e a igual benefí-
cio da lei (art. 5.1). E considerando que o legis-
lador assegurou ao servidor deficiente jornada 
reduzida, sem a necessidade de compensação 
salarial, deve ser garantida tal benesse também 
na hipótese do servidor possuir dependente 
que exija cuidados especiais de assistência à 
saúde, como se faz manifestamente presente na 
hipótese dos autos. É que, em ambos os casos, 
o fundamento da tutela legislativa é comum, con-
sistente na condição de portador de deficiência, 
seja do próprio servidor, ou de dependente deste.
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7. A norma do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90, não 
pode ser tida como recepcionada pelo Decreto 
nº 6.949/2009, justamente nas hipóteses como 
a dos autos, onde a gravidade do dependente 
deficiente justifica a redução de horário, sem a 
compensação salarial, de maneira a propiciar 
uma maior dedicação e cuidados por parte da 
mãe servidora, e uma melhor qualidade de vida 
da pessoa que o diploma convencional buscou 
proteger.
8. Reconhecimento do direito da autora, servi-
dora da UFPE, a redução da jornada de trabalho, 
de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, 
sem a necessidade de compensação de horários, 
e sem redução salarial.
9. Precedente: Processo 0806636.11.2014.4.05. 
8300. Julg: 01.12.2015. Relator: Des. Fed. Edilson 
Pereira Nobre Júnior. Quarta Turma.
10. Apelação e remessa oficial improvidas.

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento à apelação e à 
remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas taquigráfi-
cas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Recife, 17 de maio de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA 
CANUTO - Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE 

MENDONÇA CANUTO:

Trata-se de apelação interposta pela Universidade Federal 
de Pernambuco em face da sentença proferida pelo Juiz Federal 
Edvaldo Batista da Silva Júnior (10ª Vara Federal de Pernambu-
co), que julgou procedente a pretensão autoral, para assegurar a 
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imediata redução da jornada de trabalho da autora na UFPE de 
40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem redução de 
remuneração e sem a necessidade de compensação de horários, 
até o julgamento definitivo de mérito transitado em julgado ou en-
quanto perdurar o tratamento de seu filho Pedro Henrique Sena 
Telles, o que ocorrer em primeiro lugar. Honorários advocatícios 
de sucumbência arbitrados em R$ 2.000,00, à luz dos §§ 3º e 4º 
do art. 20 do CPC.

Nas razões do recurso a apelante pugna, preliminarmente, pela 
apreciação e provimento do agravo retido interposto em razão da 
decisão antecipatória de tutela.

No mérito, afirma que o Estatuto dos Funcionários Públicos 
(Lei nº 8.112/90) não garante o direito postulado, e que a Con-
venção internacional não socorre a servidora justamente porque 
incompatível com o direito positivo interno que, especificando a 
proteção prevista na norma supranacional, dá a ela efetividade, 
mas o fazendo nos termos e limites de sua literal dicção, conforme 
se observa do entendimento do órgão superior do SIPEC (Nota 
Técnica nº 59/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP).

Sustenta que a CONJUR/MP, mediante Parecer nº 0080-
3.1/2014/TLC/CONJUR/MP-CGU/AGU, se manifestou no sentido 
de que o art. 98, parágrafo 3º, da Lei nº 8.112/90 autoriza a con-
cessão de horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho 
ou dependente portador de deficiência física, exigindo-se, porém, 
neste caso, compensação de horário na forma do inciso II do art. 
44 da supracitada Lei, incompatível, portanto, com a Convenção 
Internacional vindicada.

Acrescenta que no âmbito federal inexiste amparo legal para 
a flexibilização da jornada de trabalho, sem a devida compensa-
ção de horário. Requer, por fim, o provimento da apelação, com a 
inversão dos ônus sucumbenciais (Id 4058300.1375622).

A parte recorrida apresentou contrarrazões em face do re-
curso interposto. Afirma que é bastante evidenciado o caráter de 
supremacia que detém Convenção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, recepcionado pela Constituição por meio do Decreto 
Legislativo nº 186/2008, em relação à legislação infraconstitucional 
(Lei nº 8.112/90).



232

Aduz que a exigência de compensação de horário, prevista no 
art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90 não foi recepcionada pelos disposi-
tivos veiculados na “Convenção sobre os direitos das pessoas de 
deficiência”, especialmente nos seus arts. 7º, 23 e 28, que promo-
vem e garantem, como direitos fundamentais, a máxima promoção 
da criança portadora de deficiência, especialmente, no que tange 
ao convívio com a família, à dignidade de sua condição, educação 
e formação, bem como dos deveres de guarda e cuidado que lhe 
devem garantir o Estado, a sociedade e a sua família.

Denota que é preciso levar em consideração o tratamento 
diferenciado dado ao deficiente físico pelo ordenamento jurídico 
pátrio, a teor do art. 9º da Lei nº 7.853/89.

Acrescenta que a redução de horário mediante compensação 
de carga horária ou remuneratória se mostra prejudicial aos inte-
resses da família da criança com deficiência (PARALISIA CERE-
BRAL), considerando o alto custo do tratamento e a necessidade 
de cuidados especiais em horário integral, além de não atender 
constitucional e legalmente aos objetivos traçados seja na Lei nº 
9.853/89, seja na “Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência”, seja na Constituição da República.

Requer a manutenção da sentença no sentido de reconhecer 
o direito da apelada a ver reduzida sua carga horária de 40 para 
20 horas semanais, sem redução de remuneração e sem compen-
sação de horário, exercendo o direito previsto no art. 98, § 2º, da 
Lei 8.112/1990 de modo isonômico em relação ao servidor público 
com deficiência, face às exigências da Convenção dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência (Decreto 6.949/2009 - Convenção de Nova 
York), arts. 5°, 7°, 23 e 28, bem como da própria CF, arts. 6º, 196 
e 227 (Id.4050000.3413953).

É o relatório. 

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE 

MENDONÇA CANUTO (Relator):

Trata-se de ação ordinária proposta por Marcela Conceição da 
Silva Sena Telles, em face da Universidade Federal de Pernam-
buco, que visa assegurar a imediata redução da sua jornada de 
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trabalho, de 40 (quarenta) para 20 (vinte) horas semanais, sem 
redução de remuneração e sem a necessidade de compensação 
de horários, face à necessidade de acompanhar mais de perto a 
situação do seu filho Pedro Henrique Sena Telles (2 anos), portador 
de deficiência física (paralisia cerebral), bem como custear todos 
os tratamentos médico, terapêutico, psicológico e pedagógico ne-
cessários. Para isso requer a aplicação analógica da disposição 
do art. 98, § 2º, da Lei 8.112/1990, no caso concreto, em relação 
ao servidor público com deficiência c/c à aplicação dos arts. 6º, 
196 e 227 da CF/88 e Convenção dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (Decreto 6.949/2009), inspirada na Convenção de Nova 
York (arts. 5º, 7º, 23 e 28).

É de se esclarecer, primeiramente, que o legislador pátrio 
desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 vem posi-
tivando, irrestritivamente, a doutrina da proteção integral à criança 
e do adolescente como um todo, por meio da própria Constituição 
(art. 227), do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) 
e do Decreto nº 99.710/90 (Decreto que promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança).

As crianças portadoras de necessidade (deficientes) recebe-
ram atenção especial por parte do Congresso Nacional Brasileiro, 
quando este aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09 
de julho de 2008, a “Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência” e seu “Protocolo Facultativo”, assinados 
em Nova York, em 20.03.2007. O Presidente, na época, no uso da 
atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da CF/88, ratificou tal 
medida por meio do Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009.

A “Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência” tem por propósito promover, proteger e assegurar, o 
que não poderia ser diferente, o exercício pleno e equitativo de 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais para todas 
as pessoas com deficiência, bem como a acessibilidade aos meios 
físico, social, econômico e cultural, à saúde, à educação e à infor-
mação e comunicação e promover o respeito pela sua dignidade 
inerente, sem qualquer tipo de discriminação.

O Decreto nº 6.949/2009, que promulgou a referida Convenção 
Internacional, e por essa razão com valor equivalente às emendas 
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constitucionais, assegurou às pessoas deficientes a igual proteção 
e a igual benefício da lei, sem qualquer discriminação (art. 5.1). 
Além do que estabeleceu que nas ações relativas às crianças com 
deficiência, devem estas receber consideração primordial (art. 7.2), 
tudo no propósito de assegurar ao deficiente maior qualidade de 
vida (art. 2.5).

 O Estatuto dos Servidores Públicos Federais, por sua vez, as-
segurou horário especial aos servidores portadores de deficiência 
física, independente de compensação de horário e de desconto de 
vencimentos, quando comprovada a necessidade por junta médica 
oficial, nos termos do art. 98 (Lei nº 8.112/90).

Tal direito (horário especial) é extensivo aquele servidor que 
possui cônjuge, filho ou dependente portador de deficiência física, 
independente de compensação de horário, mas sem a benesse 
de recebimento de remuneração equivalente a jornada integral, é 
o que se extrai do art. 97, salvo na hipótese de compensação de 
horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabele-
cida pela chefia imediata (art. 44, II). Vejamos:

Art. 98.
§ 2º  Também será concedido horário especial ao servidor 
portador de deficiência, quando comprovada a neces-
sidade por junta médica oficial, independentemente de 
compensação de horário. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 
10.12.97)
§ 3º  As disposições do parágrafo anterior são extensi-
vas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente 
portador de deficiência física, exigindo-se, porém, neste 
caso, compensação de horário na forma do inciso II do 
art. 44. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Ora, considerando que o legislador assegurou ao servidor 
deficiente jornada reduzida, sem a necessidade de compensação 
salarial, deve ser garantida tal benesse também na hipótese do 
servidor possuir dependente que exija cuidados especiais de assis-
tência à saúde, como se faz manifestamente presente na hipótese 
dos autos, com esteio na disposição do Decreto supracitado. É 
que, em ambos os casos, o fundamento da tutela legislativa é co-
mum, consistente na condição de portador de deficiência, seja do 
próprio servidor, ou de dependente deste (Precedente: Processo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9527.htm#art1
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0806636.11.2014.4.05.8300. Julg: 01.12.2015. Relator: Des. Fed. 
Edilson Pereira Nobre Júnior. Quarta Turma).

A norma do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/90, não pode ser tida 
como recepcionada pelo Decreto nº 6.949/2009, justamente nas 
hipóteses como a dos autos, onde a gravidade do dependente de-
ficiente justifica a redução de horário, sem a compensação salarial, 
de maneira a propiciar uma maior dedicação e cuidados por parte 
da mãe servidora, e uma melhor qualidade de vida da pessoa que 
o diploma convencional buscou proteger.

 É de se ressaltar que, a superveniência do Decreto nº 
6.949/2009 diante do art. 98, § 3º, da Lei nº 8.112/09 tem hipótese 
de revogação e não de inconstitucionalidade, o que é suficiente 
para afastar a incidência do art. 97 da Constituição Federal.

 Diante do exposto, reconheço o direito da autora, servidora 
da UFPE, a redução da jornada de trabalho, de 40 (quarenta) para 
20 (vinte) horas semanais, sem a necessidade de compensação 
de horários, e sem redução salarial.

Manutenção dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 
2.000,00, à luz dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC, por se apresentar 
razoável, em face da sucumbência da Fazenda Pública e diante 
da matéria trazida à baila.

Diante do exposto, negar provimento à apelação e à remessa 
oficial.

É como voto.
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APELAÇÃO CÍVEL N° 0804484-44.2015.4.05.8400-RN (PJe)

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA 
 CARVALHO
Apelantes:  CYBELLE DUTRA DA SILVA, MARIA MADALENA 
 VIEIRA MARTINS E MONNALYSA CRISTINA DA 
 SILVA CAMARA FERREIRA
Apelada:  EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITA-
 LARES - EBSERH
Adv./Proc.:  DR. FERNANDA UBACH CASTELLÓ

EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO INTER-
POSTA EM FACE DE SENTENÇA QUE JULGOU 
IMPROCEDENTE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA 
PELAS ORA APELANTES, PARA NEGAR-LHES O 
DIREITO DE ACUMULAR DOIS CARGOS PÚBLI-
COS DA ÁREA DE SAÚDE COM CARGA HORÁRIA 
DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS SEMANAIS, 
POR ENTENDER INCOMPATÍVEL COM O PARE-
CER GQ-145, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, 
O QUAL SERIA PACIFICAMENTE ADOTADO 
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E POR 
ESTE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.
- Inicialmente, não se vislumbra o alegado cer-
ceamento de defesa, apto a ensejar a nulidade 
do julgado, já que a resolução do presente caso 
claramente independe de prova testemunhal, 
principalmente diante dos diversos documentos 
acostados aos autos, capazes, por si sós, de fa-
zer prova da existência ou não de compatibilida-
de entre os horários dos cargos que as apelantes 
pretendem acumular.
- No mérito, há que se notar, antes de tudo, que 
a limitação de carga horária ao patamar de 60 
(sessenta) horas semanais, nos termos do Pa-
recer GQ-145, da Advocacia Geral da União, era 
condição prevista no item 12.5 do Edital nº 03 - 
EBSERH, de 11 de dezembro de 2013, que regeu 
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o concurso prestado pelas apelantes. Assim, em 
atenção ao Princípio da Vinculação ao Edital, so-
mente pode ser afastada se eivada de ilegalidade, 
tendo em vista que não cabe ao Poder Judiciário 
se imiscuir no mérito administrativo, o qual deve 
ser observado pelos administrados sem maiores 
questionamentos.
- Além disso, não obstante a acumulação de 
dois cargos ou empregos públicos privativos 
de profissionais de saúde com profissões regu-
lamentadas seja, em princípio, permitida pelo 
art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal, e pelo 
art. 118 da Lei 8.112/1990, está condicionada à 
compatibilidade de horários entre os cargos. 
Todavia, nem a Constituição Federal nem a Lei 
8.112 teceram maiores considerações sobre o 
tal requisito, tampouco estabeleceram um limite 
máximo de horas semanais de trabalho capaz de 
concretizá-la, de modo que restou ao intérprete, 
com base nos princípios que regem a Adminis-
tração Pública, determinar em que consiste a 
mencionada compatibilidade e como identificá-la 
na prática.
- No presente caso, conforme se infere das infor-
mações prestadas nos autos, a dinâmica do exer-
cício das atividades de técnica em enfermagem 
e de enfermeira é marcada pela flexibilidade, não 
ocupando apenas um horário previamente fixado. 
Assim, a compatibilidade de horários entre dois 
cargos dessa espécie já resta, de logo prejudica-
da, diante da impossibilidade de previsão exata 
das jornadas de trabalho a serem exercidas.
- Ademais, apesar da impossibilidade de se ve-
rificar a efetiva inexistência de choque entre os 
cargos pretendidos, não é difícil perceber que 
a assunção de mais 36 (trinta e seis) horas de 
trabalho pelas apelantes, além das 36 (trinta e 
seis) horas que já exercem em outra localidade, 
importaria em uma média de doze horas de labor 
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por dia, durante seis dias da semana, sem levar 
em consideração os intervalos necessários à 
alimentação e o deslocamento entre os locais 
de trabalho e entre estes e as residências das 
apelantes, o que caracteriza, por óbvio, jornadas 
de trabalho excessivamente longas, em total dis-
sonância com os princípios de proteção à saúde 
e à dignidade do trabalhador e com o princípio 
da eficiência da Administração.
- Tal constatação ganha ainda maior importân-
cia, quando se trata de profissional da área de 
saúde, como é o presente caso, cujo trabalho é 
de extrema delicadeza, necessitando de boas 
condições físicas e mentais para que seja bem 
executado e não importe riscos à saúde e à vida 
dos pacientes.
- Ressalte-se, ainda, que a jornada de trabalho de 
12 (doze) horas diárias, constantemente exerci-
da pelos profissionais de saúde, é excepcional, 
devendo ser cercada de uma série de cuidados 
para que seja considerada válida, a teor do en-
tendimento do Tribunal Superior do Trabalho, 
consolidado na Súmula 444, segundo o qual 
só é permitido o regime de plantão de 12 (doze) 
horas de trabalho, quando seguido de 36 (trinta 
e seis) horas de descanso, o que claramente não 
é possível de se respeitar no caso.
- Resta claro, portanto, não haver ilegalidade na 
regra editalícia que condicionou a contratação 
dos aprovados no certame à observância do 
disposto no Parecer GQ-145 da Advocacia Geral 
da União, o qual impõe a observância do limite 
de 60 (sessenta) horas semanais de trabalho, 
no caso de acumulação de cargos públicos. Na 
realidade, conforme demonstrado, tal limitação 
se mostra a mais consentânea com o interesse 
público, especialmente com os princípios de 
proteção à saúde e a dignidade do trabalhador e 
com o princípio da eficiência da Administração.
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- Assim, irretocável é a decisão da Comissão de 
Acumulação de Cargos da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares, ora apelada, a qual, ao 
contrário, parece estar em perfeita consonância 
com o importante princípio da vinculação ao 
edital.
- Improvimento da apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, etc., decide a egrégia Segunda Turma do Tribunal Re-
gional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento 
à apelação, nos termos do voto do relator.

Recife, 14 de junho de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOUZA CARVA-
LHO - Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOU-

ZA CARVALHO:

Apelação interposta em face de sentença do juízo da 1ª Vara 
Federal do Rio Grande do Norte, em Natal, que julgou improce-
dente ação ordinária ajuizada pelas ora apelantes, para negar-lhes 
o direito de acumular dois cargos públicos da área de saúde com 
carga horária de 72 (setenta e duas) horas semanais, por enten-
der incompatível com o parecer GQ-145, da Advocacia-Geral da 
União, o qual seria pacificamente adotado pelo Superior Tribunal 
de Justiça e por este Tribunal Regional Federal.

Preliminarmente, as apelantes requerem seja declarada a 
nulidade da sentença, sob o fundamento de que o magistrado a 
quo teria violado os direitos de ampla defesa e de contraditório, ao 
denegar a oitiva de testemunhas que aduzem serem essenciais 
para a comprovação do fato de que a apelada contratou outras 
pessoas em situações idênticas.

Em suas razões, defendem não haver qualquer óbice legal à 
acumulação dos dois cargos públicos privativos de profissionais 
de saúde, sob o argumento de que nem a Constituição nem a Lei 
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8.112/1990 preveem limitação de carga horária, mas tão somente 
condicionam a acumulação dos cargos à compatibilidade de ho-
rários e à observância do teto remuneratório.

Afirmam que o Parecer GQ-145 da Advocacia-Geral da União, 
utilizado para fundamental o julgamento, não possui caráter nor-
mativo, de forma que seria impassível de substituir a omissão 
legislativa quanto ao limite de carga horária. Assim, aduzem ter o 
juízo a quo violado o princípio da legalidade, por ter imposto óbice 
aos seus direitos sem que houvesse previsão legal para tanto.

Defendem, ainda, que a compatibilidade de horários exigida 
pela Constituição deve ser entendida como a inexistência de sobre-
posição de horários dos dois cargos, o que, asseveram, acontece 
em seus casos. Nesse sentido, afirmam que a jornada semanal 
que pretendem assumir é inteiramente razoável, sem importar em 
sobrecarga física ou mental, ante a previsão de horários alternados 
e de descanso semanal.

Atroam, por fim, que a análise da compatibilidade de horários 
cabe à Administração, por meio das chamadas “avaliações de 
desempenho”, as quais permitem que, verificada má prestação do 
serviço pelos servidores, sejam adotadas as medidas necessárias 
para restabelecer a eficiência administrativa.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL VLADIMIR SOU-

ZA CARVALHO (Relator):

Inicialmente, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, 
apto a ensejar a nulidade do julgado, já que a resolução do presente 
caso claramente independe de prova testemunhal, principalmente 
diante dos diversos documentos acostados aos autos, capazes, 
por si sós, de fazer prova da existência ou não de compatibilidade 
entre os horários dos cargos que as apelantes pretendem acumular.

No mérito, a questão centra-se na apreciação da possibilidade 
de as apelantes exercerem dois cargos públicos privativos de pro-
fissionais de saúde (a apelante Cybelle Dutra da Silva na função 



241

de enfermeira e as outras duas, Maria Madalena Vieira Martins e 
Monnalysa Ferreira de Sousa, nas funções de técnicas em enfer-
magem), cujas cargas horárias somadas perfazem 72 (setenta e 
duas) horas semanais.

Antes de tudo, há que se notar que a limitação de carga horária 
ao patamar de 60 (sessenta) horas semanais, nos termos do Pare-
cer GQ-145, da Advocacia Geral da União, era condição prevista 
no item 12.5 do Edital nº 03 - EBSERH, de 11 de dezembro de 
2013, que regeu o concurso prestado pelas apelantes. Assim, em 
atenção ao Princípio da Vinculação ao Edital, somente pode ser 
afastada se eivada de ilegalidade, tendo em vista que não cabe ao 
Poder Judiciário se imiscuir no mérito administrativo, o qual deve 
ser observado pelos administrados sem maiores questionamentos.

Pois bem.

Não obstante a acumulação de dois cargos ou empregos 
públicos privativos de profissionais de saúde com profissões re-
gulamentadas seja, em princípio, permitida pelo art. 37, inc. XVI, 
da Constituição Federal, e pelo art. 118 da Lei 8.112/1990, está 
condicionada à compatibilidade de horários entre os cargos. Toda-
via, nem a Constituição Federal nem a Lei 8.112 teceram maiores 
considerações sobre o tal requisito, tampouco estabeleceram um 
limite máximo de horas semanais de trabalho capaz de concretizá-
-la, de modo que restou ao intérprete, com base nos princípios 
que regem a Administração Pública, determinar em que consiste 
a mencionada compatibilidade e como identificá-la na prática.

Com o fito de suprir a falta de determinação legal, a Advocacia-
-Geral da União, por meio do Parecer GQ-145, estabeleceu como 
limite, para que se considere atendido o requisito da compatibi-
lidade de horários entre os cargos acumulados pelo funcionário 
público, o cumprimento de, no máximo, sessenta horas semanais 
de trabalho. Tal entendimento, por sua razoabilidade e praticidade, 
vem sendo adotado pelo Tribunal de Contas da União em reite-
radas decisões, afigurando-se um ótimo parâmetro a ser seguido 
quando da apreciação de pretensões de acumulação de cargos 
públicos, como esta.

Isso, porque o entendimento desta Turma é no sentido de que 
não basta a simples inexistência de choque de horários entre os 
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dois empregos, mas é necessário que a carga horária de trabalho 
seja razoável, prevendo intervalos de descanso intra e interjor-
nadas, pausa para alimentação e tempo de deslocamento de um 
local de trabalho para outro, de modo a proteger a saúde e a dig-
nidade do funcionário e manter a qualidade do trabalho realizado, 
concretizando o princípio da eficiência administrativa. O limite de 
60 (sessenta) horas de labor, estabelecido no retromencionado 
parecer, parece propiciar a observância de tais condições, pois 
restringe a jornada de trabalho a 10 (dez) horas diárias, reservando, 
ainda, um dia de descanso semanal.

No presente caso, contudo, a distribuição da carga horária 
pretendida pelas apelantes não parece ser condizente com tais 
condições salutares de trabalho.

Primeiramente, porque, conforme se infere das informações 
prestadas nos autos, a dinâmica do exercício das atividades de 
técnica em enfermagem e de enfermeira é marcada pela flexibili-
dade, não ocupando apenas um horário previamente fixado. Assim, 
a compatibilidade de horários entre dois cargos dessa espécie já 
resta, de logo prejudicada, diante da impossibilidade de previsão 
exata das jornadas de trabalho a serem exercidas.

Ademais, apesar da impossibilidade de se verificar a efetiva 
inexistência de choque entre os cargos pretendidos, não é difícil 
perceber que a assunção de mais 36 (trinta e seis) horas de tra-
balho pelas apelantes, além das 36 (trinta e seis) horas que já 
exercem em outra localidade, importaria em uma média de doze 
horas de labor por dia, durante seis dias da semana, sem levar em 
consideração os intervalos necessários à alimentação e o deslo-
camento entre os locais de trabalho e entre estes e as residências 
das apelantes, o que caracteriza, por óbvio, jornadas de trabalho 
excessivamente longas, em total dissonância com os princípios de 
proteção à saúde e à dignidade do trabalhador e com o princípio 
da eficiência da Administração.

Tal constatação ganha ainda maior importância, quando se 
trata de profissional da área de saúde, como é o presente caso, 
cujo trabalho é de extrema delicadeza, necessitando de boas 
condições físicas e mentais para que seja bem executado e não 
importe riscos à saúde e à vida dos pacientes.
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Ressalte-se, ainda, que a jornada de trabalho de 12 (doze) ho-
ras diárias, constantemente exercida pelos profissionais de saúde, 
é excepcional, devendo ser cercada de uma série de cuidados para 
que seja considerada válida, a teor do entendimento do Tribunal 
Superior do Trabalho, consolidado na Súmula 444, segundo o qual 
só é permitido o regime de plantão de 12 (doze) horas de trabalho, 
quando seguido de 36 (trinta e seis) horas de descanso, o que 
claramente não é possível de se respeitar no caso.

Nesse sentido, vem decidindo esta Turma, como se depreende 
do seguinte precedente, desta relatoria:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO 
MOVIDA PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
A ATACAR SENTENÇA QUE CONCEDE GUARIDA A 
PLEITO DE ENFERMEIRO E AUXILIARES DE ENFER-
MAGEM, DO QUADRO DE PESSOAL DO HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NA BUSCA DE 
CONSIDERAR LÍCITA A ACUMULAÇÃO DOS DOIS CAR-
GOS EXERCIDOS, EVITANDO A OPÇÃO, BUSCADA 
PELA APELANTE, DE REDUZIR A CARGA HORÁRIA 
OU EXONERAR-SE DE QUAISQUER DOS CARGOS 
EXERCIDOS.
- Casos em que todos os demandantes, ora apelados, no 
exercício dos dois cargos, vivem situações anômalas, a 
demonstrar não ser factível, indo de encontro à natureza 
humana, pela necessidade de se evitar que uma pessoa 
possa trabalhar 1) 12 horas quase que consecutivas 
[caso do primeiro demandante-apelado], 2) quase o dia 
inteiro, em determinadas ocasiões [caso do segundo 
demandante-apelado], 3) 24 horas diariamente, em certos 
dias [caso do terceiro demandante-apelado], e, enfim, 4) 
18 horas por dia, com 1 hora de descanso (caso do quarto 
demandante-apelado].
- No aspecto, a apelante, ao contestar, direcionou sua 
reação para um ponto primordial, ao apregoar que, mes-
mo que provado na prática o exercício desses cargos em 
horários diversos, tal situação iria de encontro às normas 
de proteção do trabalhador que preveem um intervalo 
mínimo de descanso entre as jornadas, seja na iniciativa 
privada, seja na seara pública, fl. 85v., e, mais do que 
isso,  na área de enfermagem, quando o profissional 
deve estar em pleno vigor físico, com condições aptas 
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a executar suas atividades plenamente, despojados de 
qualquer tipo de cansaço, de qualquer ranço de sono, 
a cabeça atenta nas tarefas executadas, nos remédios 
dados aos pacientes nos momentos assinalados, o que, 
não é factível exigir quando os horários de trabalho, de 
um e de outro, brotam em sequência, não diária às vezes, 
diárias em outras ocasiões, de modo a não ser possível 
que um ser humano, nesse volume de desempenho, 
possa trabalhar com a integridade física ressalvada.
- O constituinte, ao admitir a possibilidade de acumulação 
remunerada de cargos públicos, quando houvesse com-
patibilidade de horários, não abriu nenhuma porta para o 
excesso, nem para a sobrecarga, nem, tampouco, para 
o exagero, por não ser possível ao homem, sob o rótulo 
de uma norma, buscar apoio jurisdicional, para ir além 
de suas forças normais, na interpretação meramente 
matemática de uma norma.
- Ademais, em se cuidando de um hospital, não é admis-
sível cercear a sua direção, quando, por conveniência 
administrativa, tiver de alterar o horário de trabalho dos 
demandantes-apelados, porque estes, evidentemente, 
quando tal fato ocorrer, erguerão, como escudo de defesa, 
o fato de o Judiciário ter dado guarida ao seu pleito, tor-
nando impossível qualquer mudança posterior no horário 
de trabalho, porque, da mesma forma que, nos dias atuais, 
ocorre nos períodos já declinados, poderão, amanhã, ser 
fixados em outros, e, inevitavelmente, ocorrerá conflito 
com o do segundo emprego.
- Provimento do recurso e da remessa de ofício, com 
inversão do ônus sucumbencial. 
(Processo 00046317220114058100, APELREEX 26.875/
CE, julgado em 25 de junho de 2013)

Prestigia-se, assim, o entendimento de que o Poder Público 
tem o dever de zelar pelo bem-estar de seus servidores e pela 
eficiência dos serviços por ele prestados.

Resta claro, portanto, não haver ilegalidade na regra editalícia 
que condicionou a contratação dos aprovados no certame à ob-
servância do disposto no Parecer GQ-145, da Advocacia Geral da 
União, o qual impõe a observância do limite de 60 (sessenta) horas 
semanais de trabalho, no caso de acumulação de cargos públicos. 
Na realidade, conforme demonstrado, tal limitação se mostra a 
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mais consentânea com o interesse público, especialmente com 
os princípios de proteção à saúde e a dignidade do trabalhador e 
com o princípio da eficiência da Administração.

Assim, irretocável é a decisão da Comissão de Acumulação 
de Cargos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ora 
apelada, a qual, ao contrário, parece estar em perfeita consonância 
com o importante princípio da vinculação ao edital.

Por este entender, nego provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 12.421-RN 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO 
 JÚNIOR
Apelante: MARCOS ANDRÉ ESTRELA SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Advs./Procs.: DRS. JOSÉ AUGUSTO BRANCO E OUTRO (APTE.)

EMENTA: PROCESSUAL PENAL. NÃO APRESEN-
TAÇÃO DE CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS. 
SUPRIMENTO POR PARECER DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 
EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊN-
CIA. RÉU ACUSADO DE PARTICIPAÇÃO EM 
DUAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS DISTIN-
TAS. PROCESSOS EM QUE SE APURAM FATOS 
DISTINTOS, EMBORA IGUALMENTE TIPIFICA-
DOS. APELO IMPROVIDO.
1. Irresignação recursal contra sentença que 
julgou improcedente a exceção de litispen-
dência suscitada em relação a dois processos 
criminais que tramitam na 2ª Vara Federal da 
Seção Judiciária do Rio Grande do Norte (Pro-
cessos nºs 0006276-73.2013.4.05.8400 e 0006306-
72.2013.4.05.8400).
2. Os processos em questão são distintos e ori-
ginados de uma investigação realizada pela Po-
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lícia Federal denominada “Operação Forró”, que 
culminou com a desarticulação de duas supostas 
organizações criminosas armadas, responsáveis 
por, supostamente, contrabandear bens (Código 
Penal, art. 334 , § 1º, alíneas c e d, com redação 
anterior à Lei 13.008/2014), exploração de jogos 
de azar (art. 50 da Lei de Contravenções Penais), 
praticar corrupção ativa e passiva (arts. 333 e 317 
do CP) e praticar “lavagem de dinheiro” (art. 1º, 
caput, da Lei nº 9.613/1998), dentre outros crimes.
3. A falta de contrarrazões ministeriais ao apelo 
do réu não influenciou na apuração da verdade 
substancial ou na decisão da causa (art. 566 do 
CPP), sendo devidamente suprida pelo ofereci-
mento do parecer pelo próprio Ministério Público 
Federal, atuando como custos legis perante esta 
Corte Regional de Justiça.
4. Na Denúncia nº 039/2013 foi imputada ao 
apelante a prática dos crimes de organização 
criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, inci-
sos II e IV, da Lei 12.850/2013), contrabando em 
concurso de agente e em continuidade delitiva 
(art. 334, § 1º, alíneas c e d, do Código Penal, com 
redação vigente à época dos fatos, c/c art. 29 e 
71 do Código Penal) e lavagem de capitais (art. 
1º, caput, da Lei nº 9.613/1998). 
5. A Denúncia nº 038/2013 imputou ao apelante 
o cometimento de praticas delituosas tipificadas 
nos mesmos artigos da Denúncia nº 039/2013. 
Entretanto, as ações criminosas supostamente 
perpetradas pelo recorrente decorreram das ati-
vidades de outra organização criminosa, denomi-
nada “CARIOCAS” e supostamente comandada 
por outro agente diverso do que supostamente 
comanda a organização que é objeto da investi-
gação na Denúncia nº 039/2013.
6. Não obstante três dos quarenta e dois sujei-
tos denunciados figurarem como réus nos dois 
processos, os fatos investigados e supostamente 
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por eles praticados, embora possuam igual ti-
pificação legal, teriam supostamente ocorridos 
no seio de organizações criminosas distintas e 
independentes entre si, o que não significa dizer 
estarem sendo processados pelo mesmo fato 
duas vezes.
7. Apenas ao Ministério Público é dado deliberar 
sobre o oferecimento de uma única denúncia 
abrangendo as duas organizações criminosas 
investigadas, contendo mais de quatro dezenas 
de denunciados suspeitos de integrarem alguma 
das organizações, ou oferecer duas denúncias 
em separado, cada uma dando origem a um 
processo distinto que, por sua vez, cuidará de 
elucidar os fatos referentes a cada organização 
criminosa e seus supostos integrantes.
8. Cabendo ao Ministério Público promover a 
ação penal e zelar pela correta aplicação das 
normas jurídicas, pode ele decidir de que forma 
buscará demonstrar a alegada ofensa à norma 
penal pelo agente, desde que, é claro, tal manei-
ra de proceder à persecução penal e à correta 
aplicação da norma penal não ofenda ou viole 
nosso ordenamento jurídico.
9. Inexiste em nosso ordenamento jurídico, 
seja na Lei 8.625/1993, na Lei Complementar nº 
75/1993, no Código Penal ou no Código de Pro-
cesso Penal que determine o oferecimento de 
uma denúncia única quando o Ministério Público 
constatar que uma pessoa tenha supostamente 
cometido fatos delituosos independentes.
10. Apelação a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indi-
cadas, decide a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, na forma 
do relatório e voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.
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Recife, 31 de março de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBÊLO JÚNIOR - 
Relator

 RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS RE-

BELO JÚNIOR: 

Irresignação recursal contra sentença que julgou improcedente 
a exceção de litispendência suscitada em relação a dois processos 
criminais que tramitam na 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Norte (Processo nº 0006276-73.2013.4.05.8400 e 
Processo nº 0006306-72.2013.4.05.8400).

Trata-se de dois processos originados de uma investigação 
realizada pela Polícia Federal denominada “Operação Forró”, 
que culminou na desarticulação de  duas supostas organizações 
criminosas armadas (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, incisos II e IV, da 
Lei 12.850/2013), as quais supostamente eram responsáveis por 
contrabandear bens (Código Penal, art. 3341, § 1º, alíneas c e d, 
com redação anterior à Lei 13.008/2014), exploração de jogos de 
azar (art. 50 da Lei de Contravenções Penais), praticar corrupção 
ativa e passiva (arts. 333 e 317 do CP) e “lavar” dinheiro (art. 1º, 
caput, da Lei nº 9.613/1998), dentre outros crimes.

1 Art. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em 
parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo 
consumo de mercadoria:

Pena - reclusão, de um a quatro anos.
§ 1º Incorre na mesma pena quem:
c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza 

em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, 
mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País 
ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina 
no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem;

d) adquire, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de 
atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, de-
sacompanhada de documentação legal, ou acompanhada de documentos que 
sabe serem falsos.
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A competência foi declinada à Justiça Estadual em relação à 
contravenção penal de exploração de jogos de azar.

O Ministério Público Federal, constatando a existência de 
duas organizações criminosas independentes, embora operassem 
juntas em um dos estabelecimentos, decidiu por bem oferecer 
duas denúncias, cada qual referente a uma das organizações e 
os supostos crimes praticados por seus integrantes, o que daria 
uma melhor elucidação ao caso.

 Alega o recorrente, em síntese, que:

a) o magistrado de primeiro grau afastou a exceção de litis-
pendência ao argumento de que inexiste identidade de partes 
nos processos em questão, o que é refutado pelo particular, 
uma vez que figura no polo ativo das duas ações o Ministério 
Público Federal e no passivo o próprio apelante;

b) as denúncias oferecidas pelo MPF são idênticas, ao passo 
que o recorrente vem sendo processado duas vezes pelo mes-
mo fato, o que seria proibido pelo ordenamento jurídico pátrio;

c) o oferecimento das duas denúncias “tratou-se de uma mera 
decisão do Parquet, por uma simples conveniência que veio a 
ferir a processualística penal e a Constituição Federal”.

Concedida vista ao Ministério Público Federal para que ofere-
cesse contrarrazões e, em seguida, parecer, o representante do 
MPF ofereceu parecer no qual sustentou, em nome da celeridade 
e economia processual, a desnecessidade das contrarrazões 
ministeriais, uma vez que, com base no princípio da unidade e 
indivisibilidade do Parquet (art. 127, § 1º, da Constituição Federal), 
a posição de custos legis do MPF na instância superior supre a 
necessidade de contrarrazoar o apelo do réu.

Quanto ao mérito, pugnou pelo total improvimento da apelação, 
fazendo remissão ao parecer oferecido pelo MPF perante o juiz 
federal de primeiro grau (fls. 14/32).

É o relatório, ao revisor.



250

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBE-

LO JÚNIOR (Relator):

FUNDAMENTAÇÃO
1 PRELIMINARES
1.1 DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS
Evidentemente, o Ministério Público não atua como parte 

propriamente dita, o que significaria atuação parcial no processo. 
Ao contrário. A todo o tempo o Ministério Público atua como ver-
dadeiro guardião da ordem jurídica, incluindo aqui não somente 
as leis postas, mas também princípios e normas não positivadas 
expressamente, pois, mesmo quando requer a condenação de 
alguém, o faz em razão de sua função protetora das normas de 
boa convivência em sociedade.

Por outro lado, evidenciada uma causa fática ou jurídica que 
isente o agente de pena, o Ministério Público deve prontamente 
apontá-la, pois sua finalidade não é funcionar como órgão cego de 
acusação estatal. Sua finalidade é a proteção do Estado Democrá-
tico de Direito, a proteção do ordenamento jurídico e da sociedade 
que servem de alicerce àquele, zelando pela correta aplicação das 
normas e princípios ao caso concreto.

Como bem afirmou o membro do Ministério Público Federal, 
sendo o órgão uno e indivisível, não há qualquer nulidade na falta 
de apresentação das contrarrazões, que foi devidamente suprida 
pelo oferecimento do parecer ministerial, oficiando perante esta 
Corte como custos legis.

Segundo o art. 563 do CPP, não pode haver declaração de 
nulidade se do ato tido como nulo não resultar prejuízo para a 
defesa ou para a acusação.

No caso em análise, a falta de contrarrazões ministeriais ao 
apelo do réu não influenciou na apuração da verdade substancial 
ou na decisão da causa (art. 566 do CPP), sendo devidamente 
suprida pelo oferecimento do parecer pelo próprio Ministério Pú-
blico Federal.

Confira-se precedente neste sentido:
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PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CON-
TRARRAZÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OFERECIMENTO DE 
PARECER EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SUPRIMENTO. 
GRAVAÇÃO FONOGRÁFICA DE AUDIÊNCIA. REDU-
ÇÃO A TERMO. DESNECESSIDADE. APROPRIAÇÃO 
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 168-A, § 1º, 
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AU-
TORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DIFICULDADES 
FINANCEIRAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE 
NÃO COMPROVADA. ESTADO DE NECESSIDADE. 
NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA 
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBS-
TITUIÇÃO DAS SANÇÕES CORPORAIS POR DUAS 
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO.
1. A manifestação ministerial quanto ao mérito recursal 
ofertada em segunda instância supre a ausência de con-
trarrazões do Ministério Público Federal ao recurso de-
fensivo, implicando a inexistência de nulidade processual.
2. A Consolidação Normativa da Corregedoria Regional 
da Justiça Federal da 4ª Região não exige a redução a 
termo dos registros fonográficos das audiências, sendo 
faculdade do magistrado a transcrição dos mesmos.
3. Configurada a materialidade e a autoria do crime 
previsto no artigo 168-A do Estatuto Repressivo no caso 
de as provas dos autos demonstrarem que os agentes, 
à frente do seu empreendimento, deixaram de repassar 
ao INSS os valores relativos à retenção das contribuição 
previdenciária de seus empregados.
4. Tratando-se de delito omissivo-formal a caracterização 
do tipo subjetivo nos crimes de omissão de recolhimento 
de contribuições previdenciárias independe da intenção 
específica de auferir proveito (animus rem sibi habendi), 
pois o que se tutela não é a apropriação das importâncias, 
mas o seu regular repasse ao INSS.
5. É imprescindível, para que as dificuldades financeiras 
possam configurar inexigibilidade de conduta diversa, que 
a defesa apresente provas contundentes da insolvência 
do empreendimento.
6. A prática delitiva não se mostra justificada, nem tam-
pouco como a única alternativa de reverter sua situação 
financeira, restando inaplicável a excludente da ilicitude 
do estado de necessidade.
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7. O aumento da pena pelos maus antecedentes é válido 
na medida em que concretizam os princípios da isonomia 
e da individualização da reprimenda, merecendo maior 
censurabilidade a conduta do agente que reitera na 
prática do crime em comparação àquele que, por uma 
eventualidade, incorreu em uma figura típica. Precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça.
8. A incidência de circunstância atenuante não leva à 
fixação da pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 
do STJ e RE nº 590.270 QO – com repercussão geral).
9. Substituição das penas privativas de liberdade por duas 
penas restritivas de direitos efetuada em consonância 
com o disposto no artigo 44, § 2º, do Código Penal.
(TRF-4 - ACR: 2604 SC 2006.72.13.002604-6, Relator: 
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julga-
mento: 03/03/2010, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 
DE 18/03/2010)

Afastada a preliminar, passa-se à análise do mérito.

2 DO EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA
Afirmou o recorrente que o magistrado sentenciante apenas 

afastou a litispendência sob o argumento de que as partes que 
figuram no processo seriam diferentes, ao que o apelante afirma 
serem iguais (o próprio apelante e o Ministério Público Federal). 
Eis as alegações recursais trazidas nesse sentido:

[...]
9 - Percebe-se que o douto magistrado primevo apenas 
não reconheceu a litispendência perseguida porque, na 
sua ótica, não existiria identidade de partes, como assim 
restou aposto: “No caso em apreço, a despeito de os 
tipos penais imputados ao autor desta exceção serem 
os mesmos nos autos das Ações Penais nº 0006306-
72.2013.4.05.8400 e nº 0006276-37.2013.4.05.8400, 
verifica-se, examinando-se as condutas indicadas nas 
denúncias respectivas, que inexiste identidade entre es-
tas, como bem expôs e esclareceu o Ministério Público 
Federal em seu parecer de fls. 14/32. Assim sendo, infere-
-se que não incide, no presente caso, litispendência”.
10 - Ocorre que as partes são sim as mesmas, posto que 
em ambas as denúncias figura o aqui apelante no polo 
passivo e o MPF no polo ativo, restando clarividente se tra-
tarem das mesmas partes [...] (razões do recurso, fl. 189)
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Percebe-se que houve um equívoco na interpretação da sen-
tença pelo recorrente. O magistrado não afastou a exceção de 
litispendência em razão da ausência de identidade entre as partes, 
pois ao afirmar  que “a despeito de os tipos penais imputados ao 
autor desta exceção serem os mesmos nos autos das Ações Penais 
nº 0006306-72.2013.4.05.8400 e nº 0006276-37.2013.4.05.8400”, 
em verdade  o magistrado, ao contrário do que afirmou o apelante, 
disse que o autor está sendo demandado em ambos os processos 
por tipos penais iguais, e não que há partes diferentes nos pro-
cessos, o que também não significaria estar sendo processado 
por fatos iguais.

Quanto à segunda parte do excerto da sentença citado pelo 
recorrente, também não há como vislumbrar a alegação de falta 
de identidade entre as partes, o que supostamente teria sido o 
argumento do juiz para afastar a litispendência.

Vejamos o segundo trecho da sentença em que o magistrado 
de piso afasta o reconhecimento da litispendência:

[...]
verifica-se, examinando-se as condutas indicadas nas 
denúncias respectivas, que inexiste identidade entre 
estas, como bem expôs e esclareceu o Ministério Públi-
co Federal em seu parecer de fls. 14/32. Assim sendo, 
infere-se que não incide, no presente caso, litispendência. 

Ao afirmar que “inexiste identidade entre estas”, o pronome 
demonstrativo “estas” em verdade está se referindo às denúncias 
apresentadas pelo MPF, o que afasta a pretensa caracterização da 
litispendência com base nos argumentos expendidos pelo recorrente.

3 DA IDENTIDADE DAS DENÚNCIAS
Ao contrário do que alega o recorrente, as Denúncias nºs 

038/2013 e 039/2013 ofertadas pela Procuradoria da República 
no Estado do Rio Grande do Norte tratam de diferentes fatos e 
organizações criminosas.

Restará demonstrado a seguir que a identidade entre os 
processos se refere apenas à tipificação legal dos crimes supos-
tamente praticados e quanto a três dos réus, que teriam suposta 
participação nas duas organizações criminosas desarticuladas 
pela Polícia Federal.
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A Denúncia Nº 038/2013 foi ofertada pelo MPF contra (a) AN-
DRÉ LUÍS GOMES DOS REIS, (b) CARLOS EDUARDO AMARAL 
CHAVES, (c) DANIEL BALBY MORENO, (d) DIEGO CARVALHO 
BORBA, (e) EDIR CÁSSIO MADUREIRA DA SILVA, (f) EDUAR-
DO MADUREIRA DA SILVA, (g) FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES PEREIRA, (h) GRAZIELLI DA APRESENTAÇÃO 
ARAÚJO GALVÃO, (i) HAMILTON SILVA DE SOUZA, (j) IZIDRA 
DE JESUS MORAES, (k) JOSÉ GILENO DE ALMEIDA JÚNIOR, 
(l) LEONARD GUILHERME EIRA MIGNAC, (m) LÚCIO CLÊNIO 
XAVIER BEZERRA, (n) MARCELO ALVES DE BARROS, (o) 
MARCOS ANDRÉ ESTRELA SANTOS, (p) MARIA LUCILENE 
DA FONSECA PINHEIRO, (q) MARÍLIA DE OLIVEIRA NASI, (r) 
MAURÍCIO ALVES DE BARROS, (s) MAURÍCIO ALVES DE BAR-
ROS JÚNIOR, (t) MELISSA CAVALHO DE BARROS, (u) RENATO 
SILVEIRA CÂMARA, (v) ROBERTO NASI, (w) WAGNER MIGUEL 
DE ARAÚJO GALVÃO, (x) WALTER DUQUE DE MORAIS FILHO, 
(y) CRISTIANE PERSICO DE ALMEIDA e (z) MARIO LUIZ PER-
SICO DE ALMEIDA, estes dois últimos incluídos no polo passivo 
do processo após acordo de colaboração premiada celebrado 
pelo réu Eduardo Madureira da Silva, por suposto envolvimento 
na organização criminosa denominada “CARIOCAS”, que seria 
comandada por Maurício Alves de Barros.

Já a Denúncia nº 039/2013 foi ofertada pelo MPF contra (a) 
AFRÂNIO CALDAS BATISTA FILHO, (b) ANDRÉ LUÍS GOMES 
DOS REIS, (c) ANDRÉ MÁRIO DANTAS SIQUEIRA, (d) JEAN D 
CARLOS BEZERRA MEDEIROS DA ROCHA, (e) JEFFERSON 
RODRIGUES LOPES, (f) JOÃO LUIZ LUZ BEZERRA, (g) JOSÉ 
ANSELMO SOARES FILHO, (h) JOSÉ JAILDO DE AZEVEDO 
JÚNIOR, (i) JULIANA CARLA LÚCIO DOS SANTOS, (j) KARLOS 
FREDERICO ASSIS ARAÚJO, (k) LÚCIO CLÊNIO XAVIER BE-
ZERRA, (l) MARCOS ANDRÉ ESTRELA SANTOS, (m) NAGÉRIO 
FANOEL DA SILVA MENDONÇA, (n) RADMAK FREIRE DA SILVA, 
(o) RAILTON TAVARES URSULINO, (p) ROBSON NUNES DOS 
SANTOS, (q) ROSEMARY SILVA CALDAS, (r) TATIANE PONTES 
DE MEDEIROS e (s) VICENTE PAULO DA SILVA NETO, por su-
posto envolvimento em outra organização criminosa, que por sua 
vez seria comandada por Vicente Paulo da Silva Neto.
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Foi imputada ao excipiente na Denúncia 039/2013 a prática do 
crime de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, 
incisos II e IV, da Lei 12.850/2013), sob o comando de Vicente Pau-
lo da Silva, o crime de contrabando em concurso de agente e em 
continuidade delitiva (art. 334, § 1º, alíneas c e d, do Código Penal, 
com redação vigente à época dos fatos, c/c art. 29 e 71 também 
do Código Penal) e ainda o crime de lavagem de capitais (art. 1º, 
caput, da Lei nº 9.613/1998). Todos eles referentes à organização 
criminosa supostamente comandada por Vicente Paulo da Silva.

A Denúncia nº 038/2013 imputou ao apelante as praticas de-
lituosas tipificadas nos mesmos artigos da Denúncia nº 039/2013. 
Entretanto, as ações criminosas supostamente perpetradas pelo 
recorrente ocorreram nas atividades de outra organização crimi-
nosa, denominada “CARIOCAS” e supostamente comandada por 
Maurício Alves de Carvalho, ao passo que a outra organização sob 
investigação seria comandada por pessoa distinta.

Em que pese as duas organizações praticarem os mesmos ti-
pos de crimes e até possuírem um ponto de exploração em comum, 
outrora localizado na Rua Ilce Marinho, s/nº, Bairro Ponta Negra, em 
Natal (RN), eram elas independentes entre si, como demonstrado 
pelas transcrições das interceptações telefônicas realizadas pela 
Polícia Federal e acostadas às Denúncias nº 38/2013 e nº 39/2013.

Há trechos, inclusive, em que é relatado um acordo sobre a 
forma de exploração das máquinas caça-níqueis, podendo cada 
organização explorar por conta própria até 30 (trinta) máquinas 
por estabelecimento. Sendo o número de máquinas superior a 30 
(trinta), a exploração do local deveria ser feita em conjunto entre 
as duas organizações.

Conforme afirmado no parecer de fls. 14/32, “a existência de 
tal acordo reforça os demais elementos probatórios colacionados 
– por si só clarividentes – no sentido de que se tratavam indubi-
tavelmente de organizações criminosas distintas  que mantinham 
sua independência”.

O Ministério Público Federal, constatando a existência de duas 
organizações criminosas independentes, embora operassem juntas 
em um dos imóveis, decidiu por bem oferecer duas denúncias, cada 
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qual referente a uma das organizações e os crimes praticados por 
seus integrantes, o que propiciaria uma melhor elucidação ao caso.

Ressaltou o Parquet Federal que, embora tenham sido ofe-
recidas duas denúncias, podendo constar algum ou alguns dos 
réus em ambas, o fato de o processo tramitar em uma mesma 
Vara Federal dá ao julgador material suficiente para, além de in-
dividualizar eventual penalidade aplicada, fazê-la com medida de 
justeza ao caso concreto.

É oportuno transcrever parte do referido opinativo:
Importa destacar que o princípio do non bis in idem pros-
creve a condenação de alguém pelo mesmo crime em 
razão do mesmo fato, risco que não há no presente caso, 
ainda que diante da precitada conexão, visto tramitarem 
as duas ações penais perante o mesmo Juízo. Incumbe 
ao douto julgador, nada obstante, tão somente atentar 
para a mencionada peculiaridade do estabelecimento 
“compartilhado” pelas organizações, quando da prolação 
de sua senteça. (Fls. 31/32)

Dessa forma, de identidade nas denúncias há somente o 
nome dos réus André Luís Gomes dos Reis, Lúcio Clênio Xavier 
Bezerra e Marcos André Estrela Santos, além da tipificação legal 
dos supostos crimes praticados pois, supostamente, os três réus 
fariam parte das duas organizações criminosas.

4 DA AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PÚBLICA INCONDICIO-
NADA

Regra geral, a ação penal é de iniciativa pública incondicionada, 
devendo o Ministério Público promovê-la, na forma da lei.

Assim dispõe o art. 129 da Constituição Federal:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na 
forma da lei; 
[...]

Cabendo ao Ministério Público promover a ação penal e zelar 
pela correta aplicação das normas jurídicas, pode ele decidir de que 
forma buscará demonstrar a alegada ofensa à norma penal pelo 
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agente, desde que, é claro, tal maneira de proceder à persecução 
penal e à correta aplicação da norma penal não ofenda ou viole 
nosso ordenamento jurídico.

É oportuno trazer a lume a lição do ilustre doutrinador Paulo 
César Buzato nesse sentido:

A própria organização da sistemática de fluxo da ação 
penal determina esse protagonismo, afinal, se a investi-
gação for arquivada por iniciativa do Ministério Público, 
vale dizer, se o Ministério Público abrir mão da persecução 
por qualquer de seus agentes e o magistrado perante o 
qual ele oficia discordar desse pleito de arquivamento, o 
máximo que poderá fazer é remeter o feito à apreciação 
do Procurador Geral de Justiça – agente que ocupa o 
cargo de chefia do Ministério Público – para que este se 
pronuncie sobre o tema. Confirmada opinião pelo arqui-
vamento, nada, nem ninguém, pode alterá-la. Ou seja, é 
o Ministério Público quem detém a última palavra sobre 
o que não vai ser perseguido em juízo em matéria penal. 
Com isso, a instituição se responsabiliza pelo recorto do 
que fica fora do âmbito de incriminação na imensa maioria 
dos casos penais.2

Embora o referido autor, Procurador de Justiça do Ministério 
Público do Paraná, refira-se à interferência direta do Ministério 
Público na Política Criminal do Estado, “ao menos no sentido da 
seleção de prioridades persecutórias”, suas lapidares palavras 
refletem também no presente caso, pois cabe tão somente ao 
Ministério Público a decisão pelo oferecimento ou não da denún-
cia (excluindo-se aqui a exceção prevista no art. 29 do CPP, que 
admite a ação de iniciativa privada subsidiária da pública quando 
o MP não oferecer denúncia no prazo legal).

Desta forma, apenas ao Ministério Público é dado deliberar 
sobre o oferecimento de uma única denúncia abrangendo as duas 
organizações criminosas investigadas, contendo mais de quatro 
dezenas de denunciados suspeitos de integrarem alguma das or-
ganizações, ou oferecer duas denúncias em separado, cada uma 

2 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, 
pág. 984.
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dando origem a um processo distinto, que por sua vez cuidará de 
elucidar os fatos referentes a cada organização criminosa e seus 
supostos integrantes.

Sem sombra de dúvidas, a medida mais lógica, sensata e eficien-
te é a segunda, que fora a adotada pelo Ministério Público Federal.

No caso em exame, não obstante três sujeitos figurarem como 
réus nos dois processos, os fatos investigados e supostamente por 
eles praticados, embora possuam igual tipificação legal, teriam su-
postamente ocorrido no seio de organizações criminosas distintas 
e independentes entre si, o que não significa dizer estarem sendo 
processados pelo mesmo fato duas vezes.

Nos termos do Código de Processo Penal, o oferecimento da 
denúncia contra qualquer dos supostos autores do crime obriga o 
Ministério Público ao processamento de todos os outros supostos 
autores, devendo zelar pela sua indivisibilidade. Essa é a regra 
contida no artigo 48 do Estatuto Processual Penal, verbis:

Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime 
obrigará ao processo de todos, e o Ministério Público 
velará pela sua indivisibilidade.

Havendo fundada suspeita de que o recorrente participa das 
duas organizações criminosas, o oferecimento de denúncia contra 
qualquer dos outros supostos integrantes das organizações obriga 
o MPF a oferecê-la também em relação àquele.

Outra exigência que se faz ao oferecimento da denúncia é que 
ela contenha a exposição do fato criminoso com todas as suas 
circunstâncias, a classificação do crime, a devida qualificação do 
acusado e a individualização de sua conduta. 

Nesse sentido, a regra do art. 41 do CPP: 
Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do 
fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qua-
lificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se 
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando 
necessário, o rol das testemunhas.

Analisando as denúncias oferecidas pelo MPF constata-se 
que elas preenchem todos os requisitos legais, como bem fora 
analisado pelo juiz de primeiro grau ao recebê-las.
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Cabe destacar aqui a doutrina do susomencionado autor  a 
respeito da presença das condições da ação penal:

O exercício da ação penal está subordinado à presença 
das condições gerais da ação, quais sejam: a legitimidade 
das partes, o interesse de agir e a possibilidade jurídica 
do pedido.
As partes legítimas para a propositura da ação penal 
são o Ministério Público (de regra, nas ações penais de 
iniciativa pública) e o ofendido ou seu representante legal 
(como exceções, nas ações penais de iniciativa privada).
O interesse de agir está presente em um dever para o 
Ministério público, cuja atividade persecutória obedece o 
princípio da obrigatoriedade, e em uma faculdade para o 
particular, que pode desistir do seu exercício.
A possibilidade jurídica diz respeito à previsão legal, 
vinculada ao princípio de legalidade, tanto em termos de 
Direito material quanto processual, somada à presença de 
uma justa causa, consistente na existência – ao menos, 
em tese –, de um ilícito penal.
A ação penal se inicia através de um pedido denominado 
denúncia ou queixa. Será denúncia quando tratar-se de 
uma ação penal de iniciativa pública, ou seja, uma ação 
penal deflagrada pelo Ministério Público. Será queixa 
quando a ação penal for de iniciativa privada.
Qualquer das duas fórmulas de propositura da ação penal 
deverá atender a idênticos requisitos: identificação da 
pessoa ou pessoas a quem se imputa a conduta ou as 
condutas criminosas, a descrição fática de tais condutas, 
o apontamento dos dispositivos legais infringidos pelas 
condutas, o pleito de recebimento da peça inaugural, de 
citação dos réus, de realização da instrução, e indicação 
das provas a serem produzidas.
Para dar início à ação penal, é preciso verificar se o fato 
é típico, se a punibilidade não está extina, se a parte que 
propõe a ação é legítima para tanto; e se estão atendidos 
os requisitos específicos para o exercício do direito de 
ação penal.3

3 BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, 
págs. 982/983.
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Em nosso ordenamento jurídico, seja na Lei nº 8.625/1993, 
na Lei Complementar nº 75/1993, no Código Penal ou no Código 
de Processo Penal, inexiste norma que determine o oferecimento 
de uma única denúncia quando o Ministério Público constatar 
que uma pessoa tenha supostamente cometido fatos delituosos 
independentes.

Portanto, no caso dos autos é cabível e até recomendável o 
oferecimento de diferentes denúncias, uma para cada organização 
criminosa e seus supostos integrantes, haja vista o grande número 
de réus que figuram nos dois processos, contendo um deles 26 
réus até o presente momento. A hipótese é de se rejeitar os argu-
mentos do recorrente no tocante à pretensão de ver reconhecida 
a litispendência.

DISPOSITIVO

Nega-se provimento à apelação.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 13.083-RN 

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI
Apelante:  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apeladas:  MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA E DICÉLIA AN-
 DREIA DA SILVA FERINO
Repte.:  DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA:PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO 
RECEBIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ES-
TRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBI-
LIDADE. CRIMES DOS ARTS 171, PARÁGRAFO 
3º, C/C O ART. 14, II, E 342 DO CÓDIGO PENAL. 
SURSIS PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DAS 
CONDIÇÕES IMPOSTAS ÀS BENEFICIÁRIAS. 
JUNTADA DA CERTIDÃO DOS ANTECEDENTES 
CRIMINAIS. ATRIBUIÇÃO DO MPF. NÃO CUMPRI-
MENTO. PERÍODO DE PROVA EXPIRADO. MA-
NUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público 
Federal da decisão que decretou a extinção da 
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punibilidade das recorridas nos termos do art. 
581, VIII, do CPP, fundamentando-se no cumpri-
mento das condições do sursis processual pelas 
Acusadas e na ausência de apresentação das 
certidões de antecedentes criminais pelo MPF.
2. Aplicação do princípio da fungibilidade recur-
sal, ante a ausência de erro grosseiro (art. 579 do 
CPP) e não constatada má-fé do recorrente, de 
forma que é possível o conhecimento do presen-
te recurso (apelação) como se fora o adequado 
(recurso em sentido estrito).
3. A controvérsia restringe-se à indicação do 
responsável em acostar aos autos as folhas 
de antecedentes criminais das recorridas a fim 
de averiguar o comportamento delas durante o 
período de prova, se tal atribuição caberia ao Mi-
nistério Público Federal ou ao juízo sentenciante.
4. Compete ao Ministério Público diligenciar in-
formações sobre o cumprimento das condições 
acordadas ao longo de todo o período. Como 
titular da ação penal pública, ele pode, direta-
mente, para o exercício de suas atribuições, re-
quisitar as informações necessárias aos órgãos 
da Administração direta e indireta, nos termos 
do art. 8º, inc. II, da Lei Complementar nº 75/93, 
cabendo a ele acostar aos autos as folhas de an-
tecedentes criminais dos beneficiários do sursis 
processual. Precedentes do Pleno e das Turmas 
deste Tribunal.
5. Apesar de haver a possibilidade de revogação 
do sursis caso o beneficiário cometa novo delito 
durante o período de prova, uma vez superado o 
prazo do benefício e verificado o cumprimento 
de todas as condições impostas, compete ao 
Judiciário declarar a extinção da punibilidade 
como preconiza o parágrafo 5º, art. 89 da Lei nº 
9.099/1995, como foi feito na presente decisão 
impugnada, sem qualquer ilegalidade. Despro-
vimento do recurso em sentido estrito.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são 
partes as acima identificadas, decide a Terceira Turma do Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar provimento 
ao Recurso em Sentido Estrito, nos termos do relatório e voto do 
Desembargador Relator, que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 17 de março de 2016. (Data do julgamento) 

DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI - Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI:

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal da 
decisão que extinguiu a punibilidade de Maria das Graças Pereira 
e Dicélia Andréia da Silva Ferino, pelo cumprimento das condições 
da suspensão da ação penal a que alude o art. 89, § 5º, da Lei nº 
9.099/95 e pelo fato de o MPF não ter acostado aos autos as folhas 
de antecedentes criminais das Rés, fato que impede a verificação 
do disposto no § 3º do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Descreve a denúncia que Maria das Graças Pereira apre-
sentou, em 09.02.2010 e 14.07.2010, declaração falsa perante o 
INSS e a 7ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, com o fim de 
obter indevidamente benefício previdenciário de amparo social, 
afirmando que estava separada de seu marido e era beneficiária de 
Bolsa Família, quando na verdade continuava casada e tinha renda 
familiar superior ao necessário para a consecução do benefício de 
amparo social, incidindo nas penas do art. 171, § 3º, c/c o art. 14 
do CP (estelionato tentado).

Por sua vez, Dicélia Andréia da Silva Ferino figurou como 
testemunha no processo judicial e, perante o MM. Juiz da 7ª Vara 
Federal do Rio Grande do Norte, confirmou a suposta separação 
da corré e sua precariedade financeira, subsumindo-se sua conduta 
às penas do art. 342 do CP (falso testemunho).

Foi oferecida a Maria das Graças Pereira pelo MPF a sus-
pensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 
9.099/95, pelo período de 2 (dois) anos, com a imposição das 
condições de: doação mensal do valor de R$ 30,00 (trinta reais) 



263

ao Instituto Juvino Barreto; apresentação semestral na Secretaria 
da 2ª Vara Federal do Rio Grande do Norte de 05.11.2012 até o dia 
05.05.2014; não se ausentar do Estado sem autorização judicial 
e não mudar de endereço sem comunicar ao Juízo – fls. 18/19.          

Em benefício de Dicélia Andréia da Silva Ferino também foi 
concedida a suspensão condicional do processo, nos termos do 
art. 89 da Lei nº 9.099/95, pelo período de 2 (dois) anos, com a 
imposição das condições de: doação mensal do valor de R$ 20,00 
(vinte reais) ao Instituto Juvino Barreto; b) apresentação semes-
tral na Secretaria da 2ª Vara Federal do Rio Grande do Norte de 
15.02.2013 até o dia 15.08.2014; não se ausentar do Estado sem 
autorização judicial e não mudar de endereço sem comunicar ao 
Juízo – fls. 31/32.            

Sustenta o MPF a impossibilidade de extinção da punibilidade 
dos recorridos, porque competia ao Poder Judiciário ter deferido o 
pedido ministerial de obtenção e acostamento aos autos das folhas 
de antecedentes criminais das rés, visto que não constituiria atribui-
ção do órgão ministerial trazer aos autos os ditos documentos, pois 
tal só ocorreria no âmbito de procedimentos de sua competência 
e não em caso de processo judicial.            

Afirma que, ainda que fosse de sua competência a obtenção 
das folhas de antecedentes, seria incabível ao Poder Judiciário 
decidir pela extinção da punibilidade das rés sem o referido do-
cumento, necessário para o cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 89 da Lei nº 9.099/95, ou seja, para se verificar se elas estão 
sendo processadas por outro delito, fato impeditivo da extinção da 
punibilidade – fls. 199/204.            

Contrarrazões do MPF às fls. 209/218, requerendo o não 
conhecimento da apelação criminal, em face do cabimento do re-
curso em sentido estrito ao caso, por se tratar o caso de extinção 
da punibilidade das rés, e pugnam pela manutenção da decisão 
impugnada – fls. 209/218.            

Oficiando no feito, a douta Procuradoria Regional da Repú-
blica opina pelo não conhecimento da apelação criminal, porque 
cabível no caso o recurso em sentido estrito em caso de decisão 
que extingue a punibilidade dos réus, nos termos do art. 581, VIII, 
do CP – fls. 225/228.
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É o relatório. 

Ao eminente Revisor.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI 

(Relator): 

Não obstante seja cabível o manejo do recurso em sentido 
estrito contra o ato judicial que decreta a extinção da punibilidade 
(art. 581, VIII, do CPP), aplica-se ao caso o princípio da fungibili-
dade recursal, ante a ausência de erro grosseiro (art. 579 do CPP) 
e não constatada má-fé do recorrente, de forma que é possível 
o conhecimento do presente recurso (apelação) como se fora o 
adequado (recurso em sentido estrito). 

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:            
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA 
COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FUNGIBILI-
DADE. SURSIS PROCESSUAL. REQUISITOS PARA A 
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AFERIÇÃO. PRESUN-
ÇÃO DE INOCÊNCIA.
1. Não constatada a má-fé do recorrente, bem como não 
se cuidando de erro grosseiro, é possível o conhecimento 
do presente recurso (apelação) como se fora o adequado 
(recurso em sentido estrito). Homenagem ao princípio da 
fungibilidade;
2. É necessária a verificação da superveniência de ação 
penal contra o réu, em cujo favor restou suspenso o 
curso do processo, antes de ser declarada extinta a sua 
punibilidade, pois, se constatada a ocorrência de nova 
demanda penal, o benefício restará revogado;
(...)
4. Apelação criminal, conhecida como recurso em sentido 
estrito, a que se nega provimento.
(ACR 200305000233824, Desembargador Federal Paulo 
Roberto de Oliveira Lima, TRF5 - Segunda Turma, DJ - 
Data: 06/10/2004 - Página: 717 - nº 193)

Com o devido respeito aos pensamentos dissonantes, penso 
não merecer acolhida a pretensão do recorrente.          

O Ministério Público Federal impugnou a decisão que declarou 
extinta a punibilidade das recorridas, por entender cumpridas as 
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condições da suspensão da ação penal a que alude o art. 89, § 
5º, da Lei nº 9.099/95 e porque o MPF não teria apresentado as 
certidões de antecedentes criminais das rés.

Dispõe o art. 89 da Lei nº 9.099/95:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for 
igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta 
Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá 
propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, 
desde que o acusado não esteja sendo processado ou 
não tenha sido condenado por outro crime, presentes os 
demais requisitos que autorizariam a suspensão condi-
cional da pena (art. 77 do Código Penal).
(...)
§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, 
o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou 
não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.
§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier 
a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, 
ou descumprir qualquer outra condição imposta.
§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará 
extinta a punibilidade.
(...) 

A sentença deve ser mantida em sua integralidade. Explico.

Preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, foi 
homologada a proposta de suspensão condicional do processo das 
Acusadas e, após o período de prova, certificado o cumprimento 
integral das condições impostas, o juízo a quo extinguiu a punibili-
dade das recorridas, nos termos do art. 89, § 5º, da Lei nº 9.099/95.            

A controvérsia restringe-se a estabelecer o responsável em tra-
zer aos autos a folha de antecedentes criminais a fim de averiguar o 
comportamento das acusadas durante o período de prova, se tal atri-
buição caberia ao Ministério Público Federal ou ao juízo sentenciante.

Compete ao Ministério Público diligenciar informações sobre o 
cumprimento das condições acordadas ao longo de todo o período. 
Como titular da ação penal pública, ele pode, diretamente, para o 
exercício de suas atribuições, requisitar as informações necessárias 
aos órgãos da Administração direta e indireta, nos termos do art. 
8º, inc. II, da Lei Complementar nº 75/93.
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Nesse sentido já decidiu este Tribunal em Incidente de Unifor-
mização de Jurisprudência:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊN-
CIA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PEDI-
DO DE REQUISIÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS 
DO ACUSADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS 
PELO PARQUET À AUTORIDADE COMPETENTE. ART. 
8º, INC. II, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93.
1. Mandado de segurança impetrado contra a decisão 
que, no momento do recebimento da denúncia oferecida 
contra acusado de prática de possível crime previsto no 
art. 90 da Lei nº 8.666/93, indeferiu o pedido ministerial 
contido na inicial acusatória referente à juntada das folhas 
de antecedentes criminais do acusado existentes na seara 
federal, estadual e eleitoral.
2. O Ministério Público Federal, como titular da ação pe-
nal pública, pode, diretamente, para o exercício de suas 
atribuições, requisitar as informações necessárias aos 
órgãos da Administração direta e indireta, nos termos do 
art. 8º, inc. II, da Lei Complementar nº 75/93, o que torna 
desnecessária a requisição judicial dos antecedentes 
criminais à Autoridade Policial.
3. A verificação do interesse de agir depende da análise 
de duas circunstancias: a utilidade e a necessidade do 
provimento jurisdicional. Não há interesse necessidade-
-utilidade no pedido de requisição judicial do órgão 
ministerial, tendo em vista que o MPF pode requisitar 
diretamente às autoridades competentes as certidões de 
antecedentes criminais do investigado/denunciado/réu.
4. A intervenção judicial afigura-se necessária na ocorrên-
cia de algum impedimento ou impossibilidade material, ou, 
ainda, recusa da autoridade responsável pela expedição 
do documento requerido pelo Ministério Público, quando 
há provas de que houve obstáculo à consecução dos 
documentos solicitados pelo Parquet.
5. Incidente de Uniformização que se conhece para aco-
lher a interpretação adotada pelas colendas Segunda e 
Terceira Turmas deste Tribunal, no sentido de que o Minis-
tério Público Federal, como titular da ação penal pública, 
pode, diretamente, para o exercício de suas atribuições, 
requisitar as informações necessárias aos órgãos da 



267

Administração direta e indireta, nos termos do art. 8º, inc. 
II, da Lei Complementar nº 75/93, sem necessidade de 
requisição judicial dos antecedentes criminais à Autori-
dade Policial, salvo no caso de algum impedimento ou 
impossibilidade material, ou, ainda, recusa da autoridade 
responsável pela expedição do documento requerido pelo 
Ministério Público.
(IUJMS 0009333482010405000001, Desembargador 
Federal Geraldo Apoliano, TRF5 - Pleno, DJe - Data: 
28/04/2011 - Página: 22)

Também no mesmo sentido vem decidindo as eg. Turmas:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI-
MINAL. ART. 171, PARÁGRAFO 3º, CP. SURSIS. 
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS À 
BENEFICIÁRIA. JUNTADA DA CERTIDÃO DOS ANTE-
CEDENTES CRIMINAIS. ATRIBUIÇÃO DO MPF. NÃO 
CUMPRIMENTO APESAR DE INTIMADO. PERÍODO 
DE PROVA EXPIRADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3. Preenchidos os requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/95, 
foi homologada a proposta de suspensão condicional do 
processo e, após o período de prova, certificado o cum-
primento integral das condições impostas, o juízo a quo 
extinguiu a punibilidade da recorrida, nos termos do art. 
89, parágrafo 5º, da Lei nº 9.099/95. 
4. O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, em suas razões 
recursais, pugna pela anulação da sentença ao argumen-
to de que esta foi proferida com error in procedendo por 
não haver observado o disposto no art. 89, parágrafo 
3°, da Lei nº 9.099/1995 (parágrafo 3º A suspensão será 
revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser 
processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo 
justificado, a reparação do dano).
5. A controvérsia cinge-se a estabelecer a quem caberia 
trazer aos autos a folha de antecedentes criminais a fim 
de averiguar o comportamento da acusada durante o 
período de prova, ao Ministério Público Federal ou ao 
juízo sentenciante.
6. Apesar de haver a possibilidade de revogação do sursis 
acaso o beneficiário cometa novo delito durante o período 
de prova, ao Ministério Público cabe diligenciar informa-
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longo de todo o período. No entanto, superado o prazo, 
compete ao Judiciário declarar a extinção da punibilidade 
como preconiza o parágrafo 5º, art. 89 da Lei nº 9.099/1995 
(parágrafo 5º: Expirado o prazo sem revogação, o Juiz 
declarará extinta a punibilidade). Precedentes TRF5.
7. Extinção da punibilidade a ser mantida. Apelo a que 
se nega provimento.
(ACR 00010213520124058400, Desembargador Federal 
José Maria Lucena, TRF5 - Primeira Turma, DJe - Data: 
19/03/2015 - Página 97)

PROCESSO PENAL. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES 
CRIMINAIS. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEI COMPLEMEN-
TAR 75/93. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE 
JURISPRUDÊNCIA NO MS 102.622-RN. SEGURANÇA 
DENEGADA.
1. Mandado de segurança contra decisão em que o ma-
gistrado de origem, ao receber a denúncia ofertada, restou 
por indeferir a realização das diligências requeridas, pelo 
Ministério Público Federal, dentre as quais as de expe-
dição de ofícios aos órgãos públicos competentes a for-
necer certidões de folhas de antecedentes criminais dos 
denunciados, bem como de outras certidões correlatas.
2. A Lei Complementar 75/93 resguarda a prerrogativa ao 
representante do Ministério Público, no pleno exercício de 
suas atribuições constitucionais, de requisitar informações 
e documentos, bem como acesso incondicional a qualquer 
banco de dados de caráter público.
3. A intervenção judicial se mostra necessária no caso de 
negativa no fornecimento das certidões pelas autoridades 
administrativas.
4. Não configurada ofensa ao princípio da inafastabilida-
de da jurisdição (Constituição Federal, artigo 5º, inciso 
XXXV).
5. Precedentes. Entendimento consagrado em incidente 
de uniformização de jurisprudência. (MS102622-RN - 
Pleno do TRF da 5ª Região, Data: 28/04/2011). 
6. Ordem de segurança denegada.
(MS 00068816520104050000, Desembargador Federal 
Paulo Gadelha, TRF5 - Segunda Turma, DJe - Data: 
27/05/2013 - Página 109)
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No caso, não houve a apresentação pelo MPF das folhas de 
antecedentes criminais.            

 Apesar de haver a possibilidade de revogação do sursis caso 
o beneficiário cometa novo delito durante o período de prova, uma 
vez superado o prazo do sursis e verificado o cumprimento de todas 
as condições impostas, compete ao Judiciário declarar a extinção 
da punibilidade como preconiza o parágrafo 5º, art. 89 da Lei nº 
9.099/1995, como foi feito na presente decisão impugnada, sem 
qualquer ilegalidade.

Isto  posto, nego provimento ao recurso em sentido estrito. 

É como voto.     

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 13.224-SE 

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO 
 DE OLIVEIRA LIMA
Apelante:  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Apelado:  GUSTAVO NUNES ROCHA
Adv./Proc.:  DR. BRÁULIO AZEVEDO MODESTO ALVES (APDO.)

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME 
DE FALSO TESTEMUNHO, SUPOSTAMENTE 
PRATICADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHIS-
TA (CP, ART.342). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 
PARA A CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO DA 
APELAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério 
Público Federal contra sentença que absolveu 
o réu (CPP, art. 386, VII) da imputação que se 
lhe fez, concernente à prática do crime de falso 
testemunho (CP, art. 342).
2. Eis os fatos:
(i) foi distribuída para o Juízo da 1ª Vara do 
Trabalho em Aracaju/SE uma reclamação tra-
balhista, ajuizada pelo Sr. Givaldo José Santos 
Filho, objetivando indenização por danos morais, 
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sob a alegação de assédio moral (uma vez que 
a empresa onde trabalhava teria ordenado que 
se mantivesse fora do canteiro de obra, regis-
trando apenas os horários de entrada, de saída 
e intrajornada);
(ii) convocado a depor como testemunha, GUS-
TAVO NUNES ROCHA, réu na presente ação, 
engenheiro civil da empresa, afirmou que o Sr. 
Givaldo estava exercendo suas atividades nor-
malmente, só tendo ficado afastado por 02 (dois) 
dias em virtude de suspensão aplicada pelo mes-
tre de obras, sendo que, naquela semana, teria 
trabalhado no 8º andar, Bloco C, fazendo reboco 
numa parede de apartamento;
(iii) na sentença trabalhista, considerando a 
possível inverdade na assertiva, determinou-se 
à Polícia Federal que instaurasse inquérito pelo 
crime de falso testemunho;
(iv) inquirido pela autoridade policial, o denuncia-
do afirmou que “(...) não se recorda que Givaldo 
tenha informado que não estava podendo traba-
lhar na obra, sendo que batia o cartão permanen-
temente e permanecia fora do canteiro de obras; 
que agora realmente não se recorda de ter visto 
GIVALDO trabalhando no 8º andar, Bloco C, do 
canteiro de obras” (destaque no original);
(v) ocorre que o próprio mestre de obras (Aloísio 
Santos Peixoto), também em sede policial, afir-
mou “(...) que se recorda que o declarante puniu 
o Sr. Givaldo com uma suspensão de dois a três 
dias, que após a suspensão Givaldo recebeu 15 
dias de férias coletivas, depois mais dez dias de 
férias e retornou ao trabalho. Que quando Gival-
do retornou ao trabalho, ameaçou o declarante 
de pegá-lo (...), que por segurança solicitou a 
empresa a presença de um vigilante armado, 
para sua proteção; Que como não foi atendido 
proibiu a entrada de Givaldo na obra; que Givaldo 
entrava na obra, tomava café da manhã e saía, 
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meio dia almoçava e saía; que Givaldo ficava na 
portaria do canteiro de obras (...); Que GUSTAVO 
NUNES ROCHA visitava a obra todos os dias, 
que GUSTAVO NUNES ROCHA sabia da situação 
explicada pelo declarante (...)”.
3. O elemento subjetivo do crime perscrutado 
é o dolo genérico, ou seja, a vontade livre e 
consciente de, tendo conhecimento do fato, fa-
zer declaração falsa, negar ou calar a verdade. 
In casu, os elementos trazidos aos autos não 
foram capazes de demonstrar que o acusado 
sequer tivesse ciência da localização real dos 
trabalhadores na obra, a não ser por uma lista 
que lhe era entregue, assim não podendo ter in-
tencionalmente falseado as informações dadas 
em juízo. É dizer tais informações, possivelmente 
ministradas à luz de uma simples consulta nas 
anotações da empresa, não podem ser tomadas 
com o rigor que se pretende. Tudo, enfim, passa 
longe daquele cenário de certeza inconcussa, 
capaz, somente ele, de gerar a força moral de que 
dependem as condenações criminais.
4. Manutenção da sentença por seus próprios 
fundamentos.
5. Improvimento da apelação. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que fi-
guram como partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma 
do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator e das notas 
taquigráficas que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 17 de maio de 2016. (Data do julgamento).

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBERTO DE OLI-
VEIRA LIMA - Relator   
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RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBER-

TO DE OLIVEIRA LIMA:

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Fe-
deral contra sentença que absolveu o réu (CPP, art. 386, VII) da 
imputação que se lhe fez, concernente à prática do crime de falso 
testemunho (CP, art. 342).

Nas razões do recurso, o MPF alega que foram devidamente 
comprovadas nos autos a autoria (típica, antijurídica e culpável) 
e a materialidade criminosas, pelo que requer a condenação do 
recorrido nas penas do art. 342 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas (fls. 235/256).

Nesta instância, remetidos os autos à douta Procuradoria 
Regional da República, opinou o ilustre representante do Parquet 
pela manutenção da sentença.

Houve contrarrazões.

É o que importa relatar. 

VOTO
O SENHOR  DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO ROBER-

TO DE OLIVEIRA LIMA (Relator):

A causa não é muito complexa, porque acabou recebendo 
tratamento adequado em primeira instância.

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Fe-
deral contra sentença que absolveu o réu (CPP, art. 386, VII) da 
imputação que se lhe fez, concernente à prática do crime de falso 
testemunho (CP, art. 342).

Eis os fatos:

(i) foi distribuída para o Juízo da 1ª Vara do Trabalho em Ara-
caju/SE uma reclamação trabalhista, ajuizada pelo Sr. Givaldo 
José Santos Filho, objetivando indenização por danos morais, 
sob a alegação de assédio moral (uma vez que a empresa 
onde trabalhava teria ordenado que se mantivesse fora do 
canteiro de obra, registrando apenas os horários de entrada, 
de saída e intrajornada);
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(ii) convocado a depor como testemunha, GUSTAVO NUNES 
ROCHA, réu na presente ação, engenheiro civil da empresa, 
afirmou que o Sr. Givaldo estava exercendo suas atividades 
normalmente, só tendo ficado afastado por 2 (dois) dias em 
virtude de suspensão aplicada pelo mestre de obras, sendo 
que, naquela semana, teria trabalhado no 8º andar, Bloco C, 
fazendo reboco numa parede de apartamento;

(iii) na sentença trabalhista, considerando a possível inverdade 
na assertiva, determinou-se à Polícia Federal que instaurasse 
inquérito pelo crime de falso testemunho;

(iv) inquirido pela autoridade policial, o denunciado afirmou 
que “(...)não se recorda que Givaldo tenha informado que não 
estava podendo trabalhar na obra, sendo que batia o cartão 
permanentemente e permanecia fora do canteiro de obras; 
que agora realmente não se recorda de ter visto GIVALDO 
trabalhando no 8º andar, Bloco C, do canteiro de obras” 
(destaque no original);

(v) ocorre que o próprio mestre de obras (Aloísio Santos Pei-
xoto), também em sede policial, afirmou “(...) que se recorda 
que o declarante puniu o Sr. Givaldo com uma suspensão 
de dois a três dias, que após a suspensão Givaldo recebeu 
15 dias de férias coletivas, depois mais dez dias de férias e 
retornou ao trabalho. Que quando Givaldo retornou ao traba-
lho, ameaçou o declarante de pegá-lo (...), que por segurança 
solicitou a empresa a presença de um vigilante armado, para 
sua proteção; Que como não foi atendido proibiu a entrada de 
Givaldo na obra; que Givaldo entrava na obra, tomava café da 
manhã e saía, meio dia almoçava e saía; que Givaldo ficava 
na portaria do canteiro de obras (...); Que GUSTAVO NUNES 
ROCHA visitava a obra todos os dias, que GUSTAVO NUNES 
ROCHA sabia da situação explicada pelo declarante (...).

Como se sabe, o elemento subjetivo do crime perscrutado é o 
dolo genérico, ou seja, a vontade livre e consciente de, tendo conhe-
cimento do fato, fazer declaração falsa, negar ou calar a verdade. 
In casu, os elementos trazidos aos autos não foram capazes de 
demonstrar que o acusado sequer tivesse ciência da localização 
real dos trabalhadores na obra, a não ser por uma lista que lhe 
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era entregue, assim não podendo ter intencionalmente falseado as 
informações dadas em juízo. É dizer: tais informações, possivel-
mente ministradas à luz de uma simples consulta nas anotações 
da empresa, não podem ser tomadas com o rigor que se pretende. 

Tudo, enfim, passa longe daquele cenário de certeza inconcus-
sa, capaz, somente ele, de gerar a força moral de que dependem 
as condenações criminais, valendo transcrever a sentença e seus 
bem lançados argumentos:

34. Pois bem. À míngua de controvérsia, consoante acervo 
probatório contido nos autos, restrito aos depoimentos aci-
ma transcritos e à cópia de peças da Ação Trabalhista nº 
0000226-02.2012.5.20.0002, cujo trâmite se deu perante a 
2ª Vara do Trabalho de Aracaju/SE, pode-se concluir que:

1 - O denunciado, Gustavo Nunes Rocha, e as duas 
testemunhas arroladas pela acusação, Aloísio Santos 
e Givaldo José Santos Filho, foram contratados pela 
Construtora e Empreendimentos Peixoto (EMPE), para 
trabalharem no empreendimento Art Ville composto de 
três prédios com doze andares cada um e seis apar-
tamentos em cada andar, perfazendo o total de 206 
apartamentos, localizado em Aracaju/SE;
2 - No momento do fato descrito na denúncia, a cons-
trução contava com um quadro de aproximadamente 
250 (duzentos e cinquenta empregados); 
3 - O quadro de empregados era composto por um en-
genheiro civil, o denunciado, responsável pela obra; por 
um mestre de obras, a testemunha Aloísio Santos, res-
ponsável pela organização do pessoal, pela distribuição 
dos serviços e execução da obra; pelos encarregados e 
estagiários; e pelos demais empregados (carpinteiros, 
eletricistas, encanadores, pedreiros, serventes, etc.), 
entre os quais se incluía a Givaldo José Santos Filho, 
além dos terceirizados; 
4 - Os empregados batiam o ponto de entrada ao 
serviço e, algum tempo depois, os encarregados ou 
estagiários elaboravam um lista de presença, a fim 
de averiguar se os empregados que haviam batido o 
ponto de entrada estavam trabalhando, efetivamente, 
em seus setores de serviços;
5 - Essas listas de chamada eram entregues ao enge-
nheiro da obra, ora denunciado, que as utilizava nas 
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visitas de fiscalização por ele efetuadas nos setores de 
serviços, para possibilitar a identificação dos trabalha-
dores e das atividades desenvolvidas naqueles locais;
6 - Antes de depor na Justiça do Trabalho o denunciado 
fez uma conferência nessas listas;
7 - O depoente Givaldo José Santos Filho não conhecia 
o denunciado e nunca o procurou sobre a situação;
8 - No exercício das suas atividades, o empregados 
usavam os equipamentos de proteção individual, que 
dificultavam a identificação individualizada. 

35. Apenas o depoente Aloísio Santos afirmou que o denun-
ciado era sabedor de todos os acontecimentos, pois lhe deu 
conhecimento, uma vez que o engenheiro é o superior do 
mestre de obras, ou seja, o denunciado era o seu superior.
36. Por sua vez, o denunciado disse não se recordar de o 
depoente Aloísio Santos ter lhe dado conhecimento de que 
o empregado Givaldo tenha ficado do lado de fora da obra.
37. Verifico, então, à luz das ponderações acima, que um 
decreto condenatório contra o denunciado não encontra 
respaldo no acervo probatório trazido aos autos, em face 
da fragilidade dos seus elementos.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 13.309-CE

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL CRISTIANO DE
  JESUS P. NASCIMENTO (CONVOCADO)
Apelantes:  MARIA MADALENA BRAGA DA SILVA, JOSÉ MAU-
 RÍCIO FERREIRA LIMA E JOSÉ JOSUÉ FERREIRA 
 DA SILVA
Apelado:  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Adv./Proc.:  DR. LUCAS GUERRA CARVALHO DE ALMEIDA

EMENTA: PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. SE-
QUESTRO QUALIFICADO (ART. 148, § 1º, I, CP) 
E DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO 
ÚNICO, I, CP). DISPUTA ENVOLVENDO INDÍGE-
NAS. DESTRUIÇÃO DE MURO DE EMPRESA E 
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RETENÇÃO DE TRABALHADORES. DELITO DE 
DANO: MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. AU-
TORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CRIME DE 
SEQUESTRO: DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA 
DE APENAS UM RÉU. 
- Apelantes denunciados pelos delitos de seques-
tro qualificado (art.148, § 1º, inc. I, CP) e dano 
qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), em 
concurso material.
- Recorrentes que teriam liderado um grupo de 
indígenas armados na destruição de 242 metros 
do muro construído na propriedade de uma 
empresa, em Maracanaú/CE, causando elevado 
prejuízo à pessoa jurídica. 
- Acusação de que mantiveram dois operários 
com a liberdade constrita, anunciando que so-
mente seriam libertados caso comparecesse ao 
local um dos proprietários da empresa.
- Sentença que condenou dois deles por ambos 
os delitos, absolvendo a outra denunciada da 
prática de um dos crimes (dano qualificado).
- Materialidade do delito de dano qualificado 
demonstrada por meio de laudo pericial. A auto-
ria, no entanto, emerge duvidosa, por não haver 
depoimentos a apontar os sentenciados como 
mandantes da derrubada da construção.
- Insuficiência de suporte probatório para sus-
tentar a condenação de dois dos apelantes pelo 
crime de sequestro qualificado. Um deles, pro-
fessora indígena, segundo a prova testemunhal 
(inclusive de uma das vítimas), teria chegado ao 
local depois e convencido os índios a soltarem 
os funcionários da empresa. No tocante ao outro, 
não há indicação de que era dele a palavra final 
acerca da retenção ou liberação dos empregados. 
Absolvição de ambos.
 - Participação do derradeiro apelante no delito 
de sequestro que se acha demonstrada, mediante 
patente liderança sobre os índios, a ponto de 
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tê-los autorizado a liberar os funcionários da 
empresa. 
- Inviabilidade do enquadramento da conduta do 
sentenciado na moldura do delito de sequestro 
em sua forma qualificada, porque a suposta ví-
tima com mais de 60 anos foi liberada e voltou 
espontaneamente. 
- Provimento de dois dos apelos, absolvendo-
-se os réus por insuficiência de provas (art. 386, 
VII, CPP). Provimento, em parte, do derradeiro 
apelo, mantendo-se a condenação do recorrente 
apenas pelo crime de sequestro, em sua forma 
simples (art. 148, caput, CP), na pena mínima 
estabelecida pela lei.  

ACÓRDÃO

Vistos etc., decide a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal 
da 5ª Região, por unanimidade, dar provimento a dois dos apelos, 
para absolver os apelantes; e dar provimento, em parte, ao derra-
deiro apelo, mantendo a condenação do recorrente apenas pelo 
crime de sequestro, em sua forma simples (art. 148, caput, CP), na 
pena mínima estabelecida pela lei, nos termos do Relatório, Voto e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Recife, 15 de março de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL CRISTIANO DE JESUS PE-
REIRA NASCIMENTO - Relator Convocado

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CRISTIANO DE 

JESUS PEREIRA NASCIMENTO (Convocado):

Insurgem-se MARIA MADALENA BRAGA DA SILVA, JOSÉ 
MAURÍCIO FERREIRA LIMA e JOSÉ JOSUÉ FERREIRA DA SIL-
VA contra a sentença com que o il. Juízo da 34ª Vara da Seção 
Judiciária do Ceará os condenou pela prática do delito tipificado no 
art. 148, § 1º, inc. I, do Código Penal, condenando, ainda, os dois 
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últimos, em concurso material, pelo injusto penal de que cuida o 
art. 163, parágrafo único, inc. I, do mesmo diploma (fls. 135-157).

Segundo a denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2011, por volta 
das 10 horas, os apelantes lideraram um grupo de índios armados 
e abordaram dois operários que estavam construindo um muro 
em propriedade da BRITACET - Brita Comércio e Transportadora 
Ltda., na localidade de Olho D’água do Pitaguary, em Maracanaú/
CE. Naquele momento, determinaram a imediata paralisação dos 
trabalhos, uma vez que a construção do muro estaria impedindo 
o acesso dos índios a um açude na propriedade.

De acordo com a peça acusatória, os empregados foram 
mantidos reféns por cerca de 45 minutos. Após uma série de 
negociações, foram eles libertados, mas o grupo de índios, ca-
pitaneados pelos réus, destruiu 242 metros do muro, causando 
prejuízo à empresa. 

As razões recursais dos três apelantes, subscritas pelo mesmo 
advogado, apresentam teses semelhantes, no sentido de que eles 
não tiveram qualquer participação no fato criminoso, bem como 
negando ocorrência de sequestro.

JOSÉ MAURÍCIO FEREIRA e JOSÉ JOSUÉ FERREIRA DA 
SILVA sustentam que trabalhavam como agricultores no momento 
da notícia do fato. Dirigiram-se, assim, ao local do fato para tentar 
administrar a situação, mas só conseguiram chegar após a derru-
bada do muro pelos manifestantes, não logrando êxito em propor 
uma solução pacífica para o caso, o que foi confirmado pelas 
testemunhas de defesa.

Na mesma linha, MARIA MADALENA BRAGA DA SILVA, que é 
professora indígena, diz que se encontrava na escola, exercendo 
seu ofício, ao tomar conhecimento da manifestação, dirigindo-se, 
igualmente, ao local no intento de apaziguar os ânimos, conforme 
depoimento de uma das testemunhas de defesa. Ali chegando, 
também encontrou o muro já derrubado.

Ressalta, ainda, que o senhor RAIMUNDO ELIAS LIMA, fun-
cionário da empresa, ao ser ouvido como testemunha arrolada pela 
acusação, enfatizou que a liberação dos seus colegas somente 
teve lugar em razão da intervenção da apelante.



279

Todos os recorrentes afirmam que o propalado sequestro não 
restou comprovado, na medida em que o proprietário da empre-
sa, ABDIAS VERAS NETO, ouvido em Juízo, disse ter uma ótima 
convivência com os indígenas, nada mencionando a respeito do 
referido crime.  

Requerem, assim, a sua absolvição, ao ensejo do que preceitua 
o art. 386, IV, do Código de Processo Penal.

No tocante às penas fixadas, contestam a aplicação da quali-
ficadora prevista no inciso I, do parágrafo primeiro, do art. 148 do 
Código Penal, por entenderem não haver prova de que alguma 
das vítimas do suposto crime de cárcere privado seria parente em 
linha reta, cônjuge ou companheiro de um dos réus ou contaria 
com mais de 60 anos na data do fato.

Subsidiariamente, pedem que as penas fixadas sejam redu-
zidas ao patamar mínimo previsto na lei, levando-se em conta, 
sobretudo, os vetores insculpidos no art. 59 do Código Penal.

Finalmente, pugnam pela aplicação do benefício da suspensão 
condicional da pena (art. 77, CP) ou, se for o caso, a substituição 
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em con-
sonância com o art. 44 do mesmo diploma.

Contrarrazões apresentadas pelo MPF, refutando, in totum, 
os argumentos dos apelantes, para postular a manutenção da 
sentença em todos os seus termos (fls. 220-233).

Em seu parecer, a douta Procuradoria Regional da República 
opina pelo improvimento dos apelos (fls. 246-248).

É o relatório. 

Submeti o feito à apreciação da douta Revisão.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CRISTIANO DE 

JESUS PEREIRA NASCIMENTO (Relator Convocado):

Conforme sumariado, os apelantes foram denunciados pelo 
Ministério Público Federal pela prática dos delitos de sequestro 
qualificado (art.148, § 1º, inc. I, CP) e dano qualificado (art. 163, 
parágrafo único, I, CP), em concurso material.
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Segundo a exordial, os recorrentes teriam liderado um grupo 
de indígenas armados na destruição de 242 metros do muros 
construído na propriedade da empresa BRITACET - Brita Comércio 
e Transporte Ltda., na localidade de Olho D’Água do Pitaguary, 
em Maracanaú/CE, causando elevado prejuízo à pessoa jurídica.

Ainda de acordo com a peça acusatória, os denunciados manti-
veram dois operários que trabalhavam na construção do muro com 
a liberdade constrita, anunciando que as vítimas somente seriam 
libertadas caso comparecesse ao local um dos proprietários da 
empresa.

A sentença apelada julgou procedente, em parte, a pretensão 
punitiva, para condenar JOSÉ JOSUÉ FERREIRA DA SILVA e 
JOSÉ MAURÍCIO FERREIRA LIMA pela prática, em concurso ma-
terial, pelas infrações penais de sequestro qualificado (art.148, § 
1º, inc. I, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP).

JOSÉ MAURÍCIO FERREIRA LIMA foi condenado nos se-
guintes termos:

a) 2 anos e 8 meses de reclusão imposta por sequestro qua-
lificado; e

b) 1 ano e 8 meses de detenção e 50 dias-multa, no valor in-
dividual de 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, 
atualizado monetariamente, pelo crime de dano qualificado.

Foi-lhe negada a substituição por penas restritivas de direitos, 
eis que praticado o crime com violência.

Por seu turno, JOSÉ JOSUÉ FERREIRA DA SILVA, vulgo 
“JOSIAS”, foi condenado da seguinte forma:

a) 2 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de sequestro 
qualificado; e

b) 1 ano e 5 meses de detenção e 20 dias-multa, no valor in-
dividual de 1/10 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, 
atualizado monetariamente, pelo dano qualificado.

No tocante à apelante MARIA MADALENA, o douto Juízo 
considerou não existirem provas de sua participação no delito de 
dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP), razão pela qual 
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absolveu-a da prática desse crime. Condenou-a, porém, pela prá-
tica de sequestro qualificado (art. 148, § 1º, inc. I, CP), a 2 anos e 
8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Os apelos, interpostos por todos os sentenciados, buscam as 
suas absolvições, com base no argumento de que não se encon-
travam no local da manifestação no momento em que ela começou 
e que, quando lá chegaram, o muro já havia sido derrubado.

Buscam, ainda, a redução das penas infligidas.

Pois bem, no tocante ao mérito, tenho que MARIA MADALE-
NA, absolvida pelo crime de dano, também não deveria ter sido 
condenada pelo sequestro qualificado dos dois trabalhadores.

Ela alega que se encontrava dando aulas no momento em que 
o tumulto começou e que, somente quando avisada, dirigiu-se ao 
local, contribuindo decisivamente para a libertação dos funcionários 
da empresa.

De fato, tal assertiva encontra eco nos autos, em depoimentos 
reproduzidos pelo próprio subscritor da sentença, como é o caso 
daquele prestado pela testemunha VALDECIRA PAÉ MOREIRA, 
arrolada pela defesa:

(...) QUE o muro não atrapalhava a passagem; que 
estava trabalhando com a Sra. Madalena na escola, 
e souberam da manifestação quando já estava acon-
tecendo; que ela foi tentar apaziguar, mas não teve 
jeito, tendo de voltar de imediato para escola, porque 
tinha que voltar pra sala de aula; que ficou fora mais ou 
menos meia hora, pois não demorou muito; que a Sra. 
Madalena exerce liderança na comunidade (...) que ela 
não se envolveu no conflito (...) (fl. 143) - destacamos.

Esse testemunho é condizente com que disse a própria apelan-
te MARIA MADALENA, em seu interrogatório judicial. Confira-se:

(...) que estava trabalhando na escola que dá aula, 
a escola indígena, na comunidade Santo Antônio, 
quando foi comunicada que estava acontecendo um 
grande manifesto na comunidade, e que não sabia 
do que se tratava; que tomou conhecimento por meio 
do diretor da escola; que pediu permissão para ir lá; que 
tinha mais de 50 pessoas  no local, revoltados, e que a 
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mesma tentou apaziguar e ‘botar’ para casa; que a 
revolta era por conta da construção de um muro; (...) 
que tinham homens, mulheres, crianças e adolescentes; 
que depois a multidão acabou se acalmando e retorna-
ram as suas casas e que a depoente voltou ao seu local 
de trabalho; que só soube da derrubada do muro à 
tarde, pelo pessoal que trabalha na escola; (...) que 
apenas pediu que a comunidade se retirasse do local 
e procurassem o dono da obra para conversar; (...) (fl. 
144) - destacamos.

No mesmo sentido, uma das vítimas do sequestro, RAIMUNDO 
ELIAS LIMA, testemunha de acusação, assim aduziu:

(...) QUE estava construindo o muro; que confirma o seu 
depoimento dado na Polícia; que eles (índios) pegaram 
umas ferramentas e não os deixaram sair; (...) que a D. 
Madalena falou com o Maurício para liberá-los, que 
já ia dar 11 horas, porque eles não tinham nada a ver, 
que eram só trabalhadores e estavam ali ganhando 
‘os seus dinheiros’; que depois disso eles foram libe-
rados para irem embora; que não queriam deixar eles 
saírem; que não usaram de violência, só usaram amea-
ças; que falaram em derramar sangue; que o Maurício 
e o outro denunciado chegaram numa kombi, e que 
não lembra se a Sra. Madalena estava junto deles, que 
ela chegou depois, que não estava chovendo; que eles 
chegaram numa combi e fecharam a pista com ‘garran-
cho’; (...) (fls. 142-143) – destacamos.

Como se observa, a linha defensiva de MARIA MADALENA 
se revela consentânea com o que foi dito pela prova testemunhal, 
seja de defesa, seja de acusação, sendo certo que até uma das 
vítimas afirmou que “ela chegou depois” e que foi responsável por 
convencer os índios a soltá-la.

Penso, assim, que não existe suporte probatório suficiente a 
sustentar a condenação da apelante, merecendo reforma, nesse 
particular, a sentença recorrida.

No que concerne aos outros dois sentenciados, JOSÉ JO-
SUÉ FERREIRA DA SILVA (vulgo “JOSIAS”) e JOSÉ MAURÍCIO 
FERREIRA LIMA, também cheguei a conclusões até certo ponto 
diversas daquelas obtidas pelo douto Juízo de primeiro grau.
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A materialidade do crime de dano qualificado (art. 163, pará-
grafo único, inciso I, CP) está sobejamente comprovada através 
do laudo pericial encartado às fls. 102-112 do inquérito policial em 
apenso, no qual consta que o muro foi derrubado e se encontrava 
fora dos limites da reserva indígena. A autoria, no entanto, emerge 
duvidosa, tal qual passo a explanar.

Com efeito, embora seja incontroverso que JOSÉ MAURÍCIO 
FERREIRA LIMA e  JOSÉ JOSUÉ FERREIRA DA SILVA estive-
ram naquele cenário conflituoso do qual trata a denúncia, não há 
qualquer depoimento a apontá-los como mandantes da derrubada 
da construção.

Tanto que a vítima RAIMUNDO ELIAS LIMA, ouvida em juízo 
como testemunha de acusação, limitou-se a afirmar “que o muro 
foi derrubado depois que os trabalhadores foram liberados; que o 
Maurício ligou para o Paulão, e que só depois que ele chegou 
foi que o muro foi derrubado.” (fl. 143) - destacamos.

Em sede inquisitorial, o mesmo RAIMUNDO ELIAS, em de-
poimento posteriormente confirmado em juízo, assim consignou:

(...) QUE tem conhecimento dos fatos apurados nestes 
autos e é funcionário da empresa BRITASET; que em 
data que não se recorda, encontrava-se trabalhando 
na construção de um muro da empresa citada, mais 
precisamente cavando o alicerce, quando chegaram um 
grupo de indígenas determinando que parasse o serviço; 
(...) que chegaram aproximadamente 30 indígenas 
liderados por Maurício, Josias e Valdeci, e ainda a 
indígena Madalena, além de outros homens, mulheres 
e crianças, alguns portando facão e foice; que diziam 
que aquela terra era deles e portanto deviam parar; que 
após algumas tentativas de contactar com a empresa 
por telefone, o Sr. José Cilo teve que se deslocar até lá, 
enquanto o depoente ficou impossibilitado de sair do local, 
por determinação dos indígenas; que com o retorno do 
Sr. José Cilo, permaneceram mais algum tempo retidos, 
o aguardo do comparecimento de algum representante 
da empresa, e só foram liberados por intervenção da 
indígena Madalena, a qual argumentou para Maurício, 
que deveriam liberar o depoente e José Cilo, já que eram 
apenas trabalhadores que cumpriam ordens da empresa; 
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que de fato um ‘gaiato’ derrubou um pedaço do muro 
já construído, mas só ao retornar no dia seguinte foi que 
veio a saber por uma pessoa que estava no local, embora 
não recorde o nome, a qual teria dito que após Maurício 
telefonar para uma pessoa de nome Paulão, este, veio 
ao local e ‘teria perguntado porquê ainda estariam 
demorando’, que era para os índios derrubar logo o 
muro, que de fato derrubaram mais de 160 metros do 
muro; (...) (fls. 141-142)  

No mesmo sentido, a outra vítima JOSÉ CILO BATISTA, já fa-
lecida (cf. certidão de fl. 64/v), ouvida perante a autoridade policial, 
confirmou a versão de RAIMUNDO ELIAS:

(...) que o depoente não presenciou a derrubada do 
muro, entretanto, na manhã anterior trabalhava naquela 
construção com o também funcionário Elias, quando che-
gou ao local aproximadamente 30 indígenas, liderados 
pelo Maurício e pelo Josias, indígenas que o depoente 
conhece, os quais mandaram que o depoente parasse 
com aquela construção, no que foram atendidos (...); que 
o depoente então precisou ir até a empresa comunicar 
sobre a paralisação da obra, enquanto o servente Elias 
permaneceu retido pelos índios; que o depoente então 
foi até a empresa e comunicou o fato, retornando para 
o local onde Elias havia ficado, e também o depoente 
ficou  retido por algum tempo, e só foram liberados após 
aproximadamente 45 minutos, por intervenção da pessoa 
de Madalena, que o depoente também conhece como 
indígena; que o depoente então foi embora com Elias 
e ao retornar no dia seguinte foi informado pelo vigia 
da empresa, conhecido por Lerim, de que os índios 
haviam derrubado o muro da empresa; que o grupo de 
indígenas que esteve no local e mandou paralisar a obra 
era composto de aproximadamente 30 pessoas entre ho-
mens, mulheres e crianças; que muitas dessas pessoas 
portavam foices e facões. (...) (fl. 141) – destacamos.

A leitura desses elementos probatórios não traz certeza alguma 
sobre quem, em meio àquela balbúrdia, determinou que os envol-
vidos pusessem a construção abaixo. Os depoimentos da vítima 
RAIMUNDO sugerem que um indivíduo de nome PAULÃO teria 
surgido e mandado que o muro fosse imediatamente derrubado. 
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Mas ele não foi alvo da denúncia. E mais do que isso, a dinâmica 
dos fatos não aponta um processo hierarquizado e organizado de 
decisão e atuação. Parece claro que houve tumulto envolvendo de-
zenas de integrantes da comunidade indígena: homens, mulheres 
e crianças. Não é possível identificar, nesse tumulto, uma liderança 
central, de onde partiriam ordens imediatamente executadas. O 
que houve foi o protagonismo de alguns personagens durante a 
confusão, o que é natural quando se tem uma aglomeração des-
se tipo. Mas não há elementos para afirmar a existência de uma 
liderança inconteste e superior durante todo o tumulto, que tenha 
planejado, organizado e comandado cada movimento do agrupa-
mento de indígenas.

Não se pode perder de vista, ademais, que RAIMUNDO so-
mente tomou conhecimento do fato no dia seguinte, por intermédio 
do vigia da empresa, quando retornou ao local, pois, a exemplo 
de JOSÉ CILO, já havia saído de cena quando da ocorrência da 
derrubada.

Observe-se, ainda, que RAIMUNDO ELIAS DE LIMA, ouvido 
no inquérito, disse que os índios eram liderados por MAURÍCIO, 
JOSIAS e VALDECI. A denúncia, contudo, voltou-se, apenas, con-
tra MAURÍCIO e JOSIAS e não se verificam outros depoimentos 
referindo-se a VALDECI. A outra vítima do sequestro, JOSÉ CILO, 
mencionou como líderes, apenas, MAURÍCIO e JOSIAS. Talvez 
por isso VALDECI acabou não sendo incluído entre os denuncia-
dos, considerando que não foi mencionado por outras pessoas. 
Tais circunstâncias indicam que a dinâmica dos fatos era caótica 
e imprevisível, ensejando a dificuldade de identificar lideranças 
fixas que controlassem todo o processo de tomada de decisões.

Com relação a esses dois que figuraram como réus na ação 
penal, portanto, não enxergo prova nos autos para condená-los 
pelo crime de dano. 

Os depoimentos das vítimas limitam-se a dizer que eles lide-
ravam os índios; chegaram ao local, mandaram que a obra fosse 
paralisada e retiveram ilegalmente os funcionários. Sobre a des-
truição do muro, entretanto, não há o necessário esclarecimento; 
as vítimas disseram ter chegado no dia seguinte e se deparado 
com o muro destruído.



286

Nesse diapasão, conquanto inconteste a materialidade do 
crime de dano, como já dito, inexiste prova de que foram eles os 
responsáveis. Ainda que se saiba de sua presença na multidão, 
penso que, para condená-los, é preciso uma prova mais robusta, a 
exemplo do depoimento de alguém que os tenha visto participando 
da derrubada. Não há esse depoimento e não há outra prova nos 
autos. A conduta que atrai a incidência da reprimenda penal deve 
estar individualizada e demonstrada com segurança, para além 
da dúvida razoável.

Transparece nos autos que havia uma multidão composta por 
homens, mulheres e crianças; uma agitação de toda a aldeia con-
tra a construção do muro, feita pela empresa. Os acontecimentos 
posteriores à liberação do funcionários permanecem nebulosos, 
pelo que deve ser afastada a condenação dos apelantes JOSÉ 
MAURÍCIO FEREIRA LIMA e JOSÉ JOSUÉ FERREIRA DA SILVA 
pelo crime de dano qualificado.

Ingresso, agora, na análise da autoria do delito de sequestro 
qualificado, no que penso, da mesma, forma, não existirem ele-
mentos que sustentem a condenação de JOSÉ JOSUÉ FERREIRA 
DA SILVA.

Vê-se que ele estava presente, no momento da retenção, 
assim como os outros indígenas também estavam, mas não há 
menção, nos depoimentos, de que era dele a ordem para que os 
funcionários ficassem ali. Não há a indicação de que ele tinha a 
palavra final, nem que tenha exercido protagonismo na decisão 
de manter preso, ou mesmo que tenha concordado com tal prisão.

Cabe, aqui, um confronto com a situação do outro apelante, 
JOSÉ MAURÍCIO, em relação ao qual pesam evidências compro-
metedoras. A própria vítima RAIMUNDO ELIAS LIMA disse – no 
inquérito e em juízo – que somente foi libertada após MARIA MA-
DALENA ter convencido JOSÉ MAURÍCIO a tanto.

Dessa circunstância extraio a conclusão de que, se existia 
alguém com poder de retenção e de liberação, naquele momento 
bastante curto, era o apelante JOSÉ MAURÍCIO. Ainda que o ou-
tro, JOSUÉ, tivesse alguma ascendência sobre a comunidade ou 
liderança, não se registra, nos depoimentos das testemunhas de 
acusação, que ele teve a voz decisiva para manter os funcionários 
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sob constrição. Ou que sequer tenha se posicionado a favor da 
constrição.

Sendo esse o quadro, penso que o recorrente JOSÉ JOSUÉ 
FERREIRA DA SILVA também merece ser absolvido da prática do 
delito de sequestro qualificado. Ao passo que encontro elementos 
para manter a condenação do apelante JOSÉ MAURÍCIO FER-
REIRA LIMA por crime de sequestro, porque está claro, do que se 
extraiu dos depoimentos, que ele tinha a voz capaz de fazer cessar 
o constrangimento; tanto que foi cessado após diálogo dele com 
outras pessoas presentes. Na confusão que estava instalada, ele 
assumiu protagonismo, naquele momento, que foi decisivo para a 
manutenção de alguém preso contra a sua vontade.

Finalmente, considero, do que houve da condenação, a única 
que merece remanescer é a do réu JOSÉ MAURÍCIO FERREIRA 
LIMA, no crime do art. 148 do Código Penal, ainda que entenda, 
como explicarei adiante, não incidir a qualificadora do § 1º, sendo 
o caso de condená-lo nos termos do caput do dispositivo.

Reconheço, quanto a esse apelante, a exemplo de como 
procedeu a sentença, que ele teve participação decisiva, porque 
foi o interlocutor de uma das rés na discussão de liberar ou não. 
Portanto, penso que está caracterizada a infração penal. Ainda que 
a dinâmica da restrição da liberdade tivesse por causa a multidão 
que se reunia naquele momento, composta por grande parte da 
comunidade indígena, inteiramente plausível a conclusão de que 
o réu JOSÉ MAURÍCIO participou dessa dinâmica, e o fez com 
voz ativa e decisiva.

Não há dúvida quanto à materialidade, uma vez que, pelos de-
poimentos prestados, os empregados da empresa encontravam-se 
trabalhando, por volta das 10 horas, quando chegou a multidão, 
que os reteve. Um dos funcionários pôde ir à sede da empresa 
negociar com o dono e, em seguida, ele retornou.

Pelos depoimentos das próprias vítimas, a ré MARIA MADA-
LENA convenceu MAURÍCIO a liberar e a liberação ocorreu. Por 
conseguinte, entendo haver prova da autoria e materialidade do 
injusto penal de sequestro, no tocante a JOSÉ MAURÍCIO, ainda 
que não ocorra o mesmo quanto ao crime de dano qualificado. Mas 
há uma questão a partir daí, concernente à tipificação da conduta.
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É que o douto Juiz aplicou o § 1º, I, do art. 148, pelo fato de 
uma das vítimas ser maior de 60 (sessenta) anos. O que é inte-
ressante, nesse contexto, é que a vítima de idade avançada seria 
o Sr. JOSÉ CILO, que foi a pessoa que se dirigiu até a empresa 
e depois retornou.

Sendo assim, não diviso como poderia enquadrar a conduta na 
moldura do delito em sua forma qualificada, porque o funcionário de 
mais de 60 anos teve liberdade para se dirigir à sede da empresa 
e depois retornar ao local onde estava reunida a multidão. Então, 
essa circunstância não pode servir de causa para a adequação 
típica no § 1º, inciso I, do art. 148.

Pelo exposto, a única condenação a ser ministrada é a do sen-
tenciado JOSÉ MAURÍCIO FERREIRA LIMA no art. 148, caput, do 
Código Penal, pela retenção do servente de pedreiro RAIMUNDO 
ELIAS LIMA, que foi uma das testemunhas de acusação. Esse foi 
o único, a meu juízo, que teve a sua liberdade cerceada.

A exemplo do Ministério Público Federal, sou do entendimento 
segundo o qual as causas indígenas têm uma dignidade que é 
Constitucional; é preciso valorizar e contemplar os interesses de 
forma privilegiada. A Magna Carta faz essa tutela, mas também é 
necessário que haja um limite nas reivindicações.

Houve o constrangimento, a pessoa ficou pouco tempo, mas 
ficou. Inclusive, há depoimento testemunhal atribuindo a JOSÉ 
MAURÍCIO algumas palavras de ordem, como “vai correr sangue!”. 
Nada foi dito, nesse sentido, a respeito do corréu JOSÉ JOSUÉ. 
Em suma, trata-se de situação em que a vítima fica aterrorizada, 
impedida de se deslocar e cercada pela multidão.

Feitas essas observações, o que mantenho da sentença é a 
condenação de JOSÉ MAURÍCIO FERREIRA LIMA apenas pelo 
crime do art. 148, caput, do Código Penal, cuja pena é escalonada 
entre 1 e 3 anos de reclusão.

Reexaminando a pena, não vejo a necessidade de fixá-la em 
patamar acima do mínimo legal, sobretudo porque a sentença, 
concessa venia, superestimou a condição de líder indígena do 
apelante, seja na apreciação da culpabilidade e das circunstâncias 
do crime, na primeira etapa da dosimetria (art. 59, CP), seja na 
aplicação da agravante do art. 62, I, do Código Penal.
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Na verdade, o fato de ser líder daquela comunidade indígena, 
não rende ensejo ao incremento da reprimenda, eis que não se tem 
nos autos qualquer prova de que organizou a empreitada, como 
entendeu o Magistrado. Embora o réu tenha assumido protagonis-
mo diante da multidão reunida, e essa proeminência tenha permi-
tido identificar sua conduta como responsável, naquela dinâmica 
de revolta coletiva, pelo cárcere privado, tal panorama fático não 
permite a aplicação do inciso I do art. 62 do Código Penal.

A agravante pressupõe a atividade de um agente que “promove 
ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos de-
mais agentes”. Não há prova de que réu JOSÉ MAURÍCIO tenha 
realizado esse tipo de liderança, até porque a dinâmica dos fatos 
revela, antes, um processo coletivo de revolta, onde não houve 
espaço para uma coordenação de atos.

O protagonismo na situação de tumulto não se confunde com 
a liderança planejadora, que agrava o crime, prevista no art. 62 do 
Código Penal. O respeito que o réu desfruta em sua comunidade 
(e por isso ser considerado líder), ou o protagonismo no momento 
crítico, não se amoldam à previsão do art. 62.

Tal protagonismo, em meio ao tumulto, serve para individualizar 
sua conduta, compreender que houve atos conscientes, delibera-
dos e decisivos para manter uma pessoa no cárcere. Mas não pode 
se prestar para agravar a pena, porque a liderança que o Código 
requer, insista-se, é aquela que planeja, coordena e controla todo 
o processo delitivo. Não há provas de que o réu JOSÉ MAURÍCIO 
exerceu esse papel. Antes, o que se extrai dos autos é a dinâmica 
de um tumulto com dezenas de pessoas revoltadas, com reações 
imprevisíveis e sem controle, ainda que seja possível identificar, 
durante os acontecimentos tumultuários, personagens que assu-
miram protagonismo em determinados momentos daquela revolta.

Fixo, pois, a pena-base em 1 ano de reclusão, a qual, à falta 
de circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco de causas 
de aumento ou de diminuição que lhe alterem, resta estabelecida 
nesse patamar em definitivo.

Por todo o exposto, adoto as seguintes providências:

a) dou provimento ao apelo de MARIA MADALENA BRAGA 
DA SILVA, absolvendo-a da prática delituosa de que cuida o art. 
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148, § 1º, I, do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código 
de Processo Penal;

b) dou provimento ao apelo de JOSÉ JOSUÉ FERREIRA DA 
SILVA, absolvendo-o das práticas delitivas pelas quais foi conde-
nado, ao ensejo do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e

b) dou provimento, em parte, ao apelo de JOSÉ MAURÍCIO 
FERREIRA LIMA, apenas para manter a sua condenação por crime 
de sequestro, em sua forma simples (art. 148, caput, do Código 
Penal), fixando a pena em 1 ano de reclusão.  

É como voto.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 3.215-CE

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO
Suscitante:  JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA 
 DE PARAIPABA - CE
Suscitada:  JUÍZO DA 3ª VARA FEDERAL DO CEARÁ
Parte A:  CEARÁ MARISCOS LTDA.
Parte R:  INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
 E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS -
 IBAMA
Repte.:  PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL - 5ª RE-
 GIÃO
Advs./Procs.: MARIA ELIANE CARNEIRO LEÃO MATTOS E OU-
 TROS (PARTE A)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGA-
TIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO. REUNIÃO 
DOS FEITOS PERANTE O JUÍZO PRIVATIVO DA 
EXECUÇÃO FISCAL.
1. O cerne da controvérsia reside em desvelar 
se a ação anulatória de débito, anteriormente 
ajuizada no Juízo da 3ª Vara Federal do Ceará, 
deve (ou não) ser julgada no mesmo juízo onde 
foi proposta a execução fiscal correlata, no Juízo 
Estadual da Comarca de Paraipaba/CE.
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2. O STJ pacificou o entendimento no sentido de 
existir conexão entre a ação anulatória ou des-
constitutiva do título executivo e a ação executi-
va, por aquela representar meio de oposição aos 
atos executórios de natureza idêntica a dos em-
bargos do devedor, importando em reunião dos 
feitos para julgamento em conjunto, em nome da 
segurança jurídica e da economia processual.
3. No caso concreto, em que pese a ação anula-
tória ter sido proposta anteriormente à execução 
fiscal, não há a possibilidade de reunião dos 
feitos no Juízo da 3ª Vara Federal do Ceará, por-
que este é absolutamente incompetente para o 
julgamento da Execução Fiscal. 
4. Em contrapartida, a reunião das demandas no 
Juízo da Comarca de Paraipaba/CE não implica-
ria em modificação de competência absoluta, 
porque: 1) a competência da 3ª Vara Federal do 
Ceará para as ações anulatórias é relativa; 2) a 
competência federal delegada conferida à Comar-
ca de Paraipaba/CE para processar a Execução 
Fiscal se estende para a oposição do executado, 
seja ela promovida por embargos, seja por ação 
declaratório de inexistência da obrigação ou 
desconstituição do título executivo.
5. Conflito conhecido. Declarada a competência 
do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de 
Paraipaba/CE (suscitante).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as 
acima identificadas, decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, por unanimidade, conhecer do conflito de competência e, 
por maioria, declarar competente o Juízo de Direito suscitante, nos 
termos do voto do Relator e das notas taquigráficas anexas, que 
passam a integrar o presente julgado. Vencido o Desembargador 
Federal Vladimir Carvalho.
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Recife, 9 de março de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO - Re-
lator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MA-

CHADO:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo 
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Paraipaba/CE em 
face do Juiz da 3ª Vara Federal do Ceará (Fortaleza), nos autos da 
Ação Anulatória de Débito nº 2008.81.00.006659-5, ajuizada contra 
o IBAMA, visando à nulidade do Auto de Infração nº 294777-D em 
que foi aplicada multa por infração à legislação ambiental.

A ação foi proposta na Justiça Federal em 16/05/2008. Toda-
via, entendeu aquele Juízo que, uma vez que a autarquia federal 
ajuizou Execução Fiscal na Comarca de Paraipaba/CE pertinente 
ao mesmo débito que se busca anular, compete à Justiça Estadual, 
por via de consequência, analisar a oposição do executado. Desse 
modo, declarou sua incompetência e remeteu os autos à Comarca 
de Paraipaba/CE (fls. 171/172).

Distribuído o feito ao Juízo da Vara Única da Comarca de 
Paraipaba/CE, este também reconheceu sua incompetência, ao 
argumento de que, em que pese a existência da conexão, o Juiz 
competente para julgar a demanda será aquele que despachou em 
primeiro lugar, in casu, o Juiz Federal, porque a execução fiscal 
fora proposta em 02/03/2011. Desse modo, suscitou o presente 
conflito negativo de competência (fls. 206/208).

Ouvido, o MPF opinou pela competência do Juízo suscitado, 
ou seja, o Juízo da 3ª Vara Federal do Ceará (fls. 216/224).

É o relatório.

Não sendo caso de revisão, nem de inclusão em pauta, apre-
sento o feito em mesa para julgamento.
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VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MA-

CHADO (Relator):

Como ensaiado no relatório, trata-se de conflito negativo 
de competência suscitado pelo Juiz de Direito da Vara Única da 
Comarca de Paraipaba/CE em face do Juiz da 3ª Vara Federal 
do Ceará (Fortaleza), nos autos da Ação Anulatória de Débito nº 
2008.81.00.006659-5, ajuizada contra o IBAMA, visando à nulidade 
do Auto de Infração nº 294777-D em que foi aplicada multa por 
infração à legislação ambiental.

O cerne da controvérsia reside em desvelar se a ação anula-
tória de débito, anteriormente ajuizada no Juízo da 3ª Vara Federal 
do Ceará, deve (ou não) ser julgada no mesmo juízo onde foi pro-
posta a execução fiscal correlata, no Juízo Estadual da Comarca 
de Paraipaba/CE.

De início, destaco que o STJ pacificou o entendimento no 
sentido de existir conexão entre a ação anulatória ou desconstitu-
tiva do título executivo e a ação executiva, por aquela representar 
meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a 
dos embargos do devedor, importando em reunião dos feitos para 
julgamento em conjunto, em nome da segurança jurídica e da 
economia processual1.

Por outro lado, o art. 15, I, da Lei nº 5.010/662, determina que 
a execução fiscal deve ser proposta no Juízo Estadual sempre que 
não houver Vara Federal no domicílio do executado. A existência 
de vara especializada em razão da matéria contempla hipótese de 
competência absoluta, sendo, portanto, improrrogável, nos termos 
do art. 91, c/c 102 do CPC.

No caso concreto, em que pese a ação anulatória ter sido 
proposta anteriormente à execução fiscal, não há a possibilida-

1 CC 103.229/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado 
em 28/04/2010, DJe 10/05/2010. 

2 A revogação do inciso I do art. 15 da Lei nº 5.010/66 não alcança as execu-
ções fiscais ajuizadas antes da vigência da Lei nº 13.043/2014 (art. 75 da Lei nº 
13.043/2014), como na hipótese presente.
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de de reunião dos feitos no Juízo da 3ª Vara Federal do Ceará, 
porque este é absolutamente incompetente para o julgamento da 
execução fiscal. 

Em contrapartida, a reunião das demandas no Juízo da Comar-
ca de Paraipaba/CE não implicaria em modificação de competência 
absoluta, porque: 1) a competência da 3ª Vara Federal do Ceará 
para as ações anulatórias é relativa; 2) a competência federal de-
legada conferida à Comarca de Paraipaba/CE para processar a 
execução fiscal se estende para a oposição do executado, seja ela 
promovida por embargos, seja por ação declaratório de inexistência 
da obrigação ou desconstituição do título executivo3.

Desse modo, a ação anulatória de débito deve tramitar peran-
te o Juízo em que se processa a execução fiscal, qual seja, o da 
Comarca de Paraipaba/CE. Precedentes do Pleno deste Tribunal4.

Não se desconhece do entendimento do STJ no sentido da 
desnecessidade de reunião dos feitos conexos em casos semelhan-
tes ao dos autos. Contudo, deve-se atentar que tal posicionamento 
foi firmado nas hipóteses em que a declaração de incompetência 
se deu nos autos da execução fiscal. Naqueles casos, diante da 
competência absoluta para processamento e julgamento das exe-
cuções fiscais, era impossível aceitar o declínio de competência 
para o Juízo onde se processava a ação anulatória, de modo que 
inexistia alternativa salvo permitir a não reunião dos feitos.

Assim, conheço do conflito e declaro competente o Juízo de 
Direito da Vara Única da Comarca de Paraipaba/CE.

É como voto.

3 AgRg no CC 96.308/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA 
SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 20/04/2010.

4 PROCESSO: 08034779420154050000, CC/SE, DESEMBARGADOR FE-
DERAL MANOEL ERHARDT, Pleno, JULGAMENTO: 03/09/2015; PROCESSO: 
201300000003484, CC 2.504/RN, DESEMBARGADOR FEDERAL IVAN LIRA DE 
CARVALHO (CONVOCADO), Pleno, JULGAMENTO: 28/05/2014.
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0803612-
29.2015.4.05.8400-RN (PJe)                      

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA 
Suscitante:  JUÍZO DA 15ª VARA FEDERAL DO RIO GRANDE 
 DO NORTE
Suscitado:  JUÍZO DA 5ª VARA FEDERAL DO RIO GRANDE 
 DO NORTE
Terc. Interes.: MÚCIO GURGEL DE SÁ E OUTRO E UNIÃO FE-
 DERAL
Advs./Procs.:  DRS. HUMBERTO ANTONIO BARBOSA LIMA E 
 OUTROS

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NE-
GATIVO DE COMPETÊNCIA. LEGALIDADE DO 
AUMENTO DA TAXA DE OCUPAÇÃO. AÇÃO 
QUE NÃO SE FUNDA EM DIREITO REAL SOBRE 
IMÓVEIS, QUE ENVOLVEM DIREITO DE PRO-
PRIEDADE, VIZINHANÇA, SERVIDÃO, DIVISÃO 
E DEMARCAÇÃO DE TERRAS E DE NUNCIA-
ÇÃO DE OBRA, NEM DE AÇÃO POSSESSÓRIA 
IMOBILIÁRIA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. 
DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado 
pelo Juízo da 15ª Vara Federal do Rio Grande do 
Norte em face do Juízo da 5ª Vara do Rio Grande 
do Norte, como base no art. 115, II, do CPC/73 
(atual art. 66, II, do CPC), para processar e julgar 
ação ordinária, que visa a anulação do aumento 
da taxa de ocupação.
2. No caso, a presente ação questiona a legalidade 
do aumento de taxa de ocupação, a qual tem na-
tureza jurídica de preço público, portanto, como 
não se trata de ação fundada em direito real sobre 
imóveis, que envolvem direito de propriedade, 
vizinhança, servidão, divisão e demarcação de 
terras e de nunciação de obra nova, nem de ação 
possessória imobiliária, não há se falar em com-
petência absoluta do foro de situação da coisa.
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3. Conflito conhecido, para declarar a competên-
cia do Juízo da 5ª Vara Federal do Rio Grande do 
Norte, ora suscitado.

ACÓRDÃO

Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, conhecer do conflito, para declarar a competência 
do Juízo da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte (Juízo susci-
tado), nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que passam a integrar o presente julgado.

Recife, 25 de maio de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA - Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO 

BRAGA DAMASCENO:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo 
Juízo da 15ª Vara Federal do Rio Grande do Norte em face do Juízo 
da 5ª Vara do Rio Grande do Norte, como base no art. 115, II, do 
CPC/73 (atual art. 66, II, do CPC), para processar e julgar ação 
ordinária, que visa a anulação do aumento da taxa de ocupação, 
ajuizada por José Reinaldo Batista e Mucio Gurgel de Sá, contra 
a União Federal.

O Juízo suscitante alega sua incompetência, uma vez que 
observa-se, in casu, que não se trata de direito real sobre imóveis 
que demande a competência funcional, o que, se fosse o caso, 
fixaria a competência no foro da situação da coisa, a saber, nesta 
subseção judiciária. Ocorre que o direito discutido nestes autos não 
diz respeito à propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão ou 
demarcação de terras e nunciação de obra nova, razão pela qual faz 
incidir a segunda parte do dispositivo transcrito (art. 95, CPC/73). 
Ademais, a taxa de ocupação corresponde a receita patrimonial 
originária de uma relação obrigacional entre o particular e a União. 
Assim, incide o art. 94 do CPC, que trata de competência territorial 
relativa que elege o foro do domicílio do autor como competente. 
Por fim, completa: Tendo em vista que residem na cidade de Natal/
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RN e protocolaram a ação na jurisdição de tal município, não há 
que se falar em declinação de competência e remessa dos autos 
para esta subseção, haja vista que foi opção dos autores ajuiza-
rem a ação na sede da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, 
conforme previsão legal (art. 94 do CPC).

O Juízo suscitado, por sua vez, determinou a remessa dos 
autos à Subseção Judiciária de Ceará-Mirim, sob o fundamento 
do art. 4º da Resolução nº 20/2014 - TRF5 (A 15ª Vara Federal 
receberá os processos em tramitação nas demais Varas da Sec-
cional potiguar que pertençam à sua jurisdição), por entender que 
o imóvel está encravado naquele município.

O MPF opinou pela competência do Juízo Federal da 5ª Vara 
da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, ora suscitado.

É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO 

BRAGA DAMASCENO (Relator):

Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, era 
competente o foro da situação da coisa (forum rei sitae), tendo 
em vista que o juiz desse lugar, por exercer ali sua função, tem 
melhores condições de julgar essas ações, em razão da facilidade 
de produção probatória e da repercussão na vida econômica e 
social da localidade em que se situa o imóvel, consoante dispunha 
o art. 95 do CPC/731.

Tal competência era absoluta, se recaísse o litígio sobre o 
direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e 
demarcação de terras e nunciação de obra nova, não podendo o 
autor optar pelo foro do domicílio ou de eleição.

Observe-se que o Código de Processo Civil vigente manteve a 
tradicional regra de competência absoluta do foro do local do imóvel 

1 Art. 95. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro 
da situação da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de 
eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, 
posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova.
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nas ações fundadas em direito real sobre imóveis, que envolvam 
direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação 
de terras e nunciação de obra nova, e nas ações possessórias 
imobiliárias, não obstante tenha criado um dispositivo específico 
para estas (art. 47, § 2º). Vejamos:

Art. 47.  Para as ações fundadas em direito real sobre 
imóveis é competente o foro de situação da coisa.
§ 1º O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou 
pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de 
propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação 
de terras e de nunciação de obra nova.
§ 2º A ação possessória imobiliária será proposta no foro 
de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.

No caso, a presente ação questiona a legalidade do aumento 
de taxa de ocupação, a qual tem natureza jurídica de preço público, 
portanto, como não se trata de ação fundada em direito real sobre 
imóveis, que envolvem direito de propriedade, vizinhança, servidão, 
divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova, nem 
de ação possessória imobiliária, não há se falar em competência 
absoluta do foro de situação da coisa.

Assim, como se trata de competência concorrente, portanto 
relativa, seja se considerarmos que a ação se funda em direito 
real sobre imóveis, que não envolvem direito de propriedade, vi-
zinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e nunciação 
de obra nova – foro do local do imóvel, foro do domicílio do réu 
ou foro eleito por cláusula contratual (art. 47, § 1º, do CPC), ou 
se considerarmos que a União figura no polo passivo – foro de 
domicílio do autor, foro de ocorrência do ato ou fato que originou 
a demanda ou foro de situação da coisa ou no Distrito Federal 
(art. 51 do CPC) –, não poderia o Juízo da 5ª Vara Federal do Rio 
Grande do Norte declinar, de ofício, a competência para a 15ª Vara 
Federal do Rio Grande do Norte.

Quando o art. 4º da Resolução 20/2014 – TRF5 estabelece 
que a 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do 
Norte receberá os processos em tramitação nas demais Varas 
da Seccional potiguar que pertencem à sua jurisdição, entendo 
que tal norma de organização judiciária só tem aplicação àquelas 
ações que já tramitavam no momento de sua instalação, além de 
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não ter aptidão para modificar a competência, quando a ação for 
regularmente proposta perante qualquer dos foros/juízos dotados, 
in abstracto, de competência concorrente.

Ante o exposto, conheço do conflito, para declarar a compe-
tência do Juízo da 5ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, ora 
suscitado.

É como voto. 

HABEAS CORPUS Nº 6.149-AL  

Relator:  DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA 
 FILHO 
Impetrante:  LUIZ ANTÔNIO MARQUES DE MELO E OUTRO
Impetrado:  JUÍZO DA 4ª VARA FEDERAL DE ALAGOAS
Paciente:  JAILTON FRANCISCO DE LIMA (RÉU PRESO)

EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS 
CORPUS. PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO DOS 
FUNDAMENTOS DE DECISÃO MANTENEDORA 
DE PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIA-
DO PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DE 
TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA POLICIAIS 
RODOVIÁRIOS FEDERAIS, PORTE ILEGAL DE 
ARMA DE FOGO, ALÉM DE TRÁFICO ILÍCITO 
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO ACATA-
MENTO DE ORDEM POLICIAL PARA PARAR VEÍ-
CULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DA 
SEGREGAÇÃO, VERIFICADA DESDE A PRISÃO 
EM FLAGRANTE, OCORRIDA EM 12.12.2014. IM-
PROPRIEDADE DA PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO 
DE ALVARÁ DE SOLTURA. AGUARDA O JUÍZO 
PROCESSANTE O RESULTADO DE DILIGÊNCIAS 
IMPRESCINDÍVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE 
MALFERIMENTO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DE-
FESA.  MANUTENÇÃO DA MEDIDA PRISIONAL. 
IMPÕE-SE DENEGAR O MANDAMUS.
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1. A decisão do juízo impetrado, ratificadora do 
igualmente respeitável decisório oriundo do juízo 
estadual – consistente na homologação do auto 
de prisão em flagrante lavrado em desfavor do 
aqui paciente e, na sequência, convertido em 
prisão preventiva –, nem de longe espelha qual-
quer atecnia ou abuso de poder, visto que fun-
damentada na legislação de regência aplicável 
à hipótese em causa, igualmente homenageada 
pelo juízo estadual que, por sua vez, divisou, à 
época da prisão flagrancial, os requisitos, dentre 
outros, do fumus commissi delicti e do periculum 
in mora.
2. É de se notar, ainda, a escorreita fundamenta-
ção do juízo impetrado, quando da lavratura da 
Decisão denegatória do pleito de liberdade provi-
sória aviado pela defesa do paciente, ocasião em 
que, mais uma vez, deixou-se, justificadamente, 
de aplicar as medidas cautelares diversas da se-
gregação, dentre aquelas estabelecidas no artigo 
319 do Código de Processo Penal.
3. Acerca do somente aventado, porque não 
comprovado, excesso de prazo na condução 
do iter processual da ação penal correlata a 
este mandamus, é preciso salientar a apurada 
impressão sustentada pelo Ministério Público 
Federal, no sentido contrário à argumentação 
impetrante, por depender o juízo do resultado de 
laudos toxicológicos em substância entorpecen-
te e de constatação e eficiência de armamento 
igualmente apreendido.
4. Toda a argumentação expendida na inaugural 
deste mandamus não se revela capaz de de-
monstrar a subsunção da hipótese fático-jurídica 
aos comandos dos arts. 647, 648 e seguintes do 
Código de Processo Penal, principalmente por 
não haver sido infirmada, de molde extreme de 
controvérsias, a legalidade da privação do direito 
de locomoção do paciente, porquanto funda-
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mentadamente decretada e mantida pelo juízo 
de origem, especificamente sob a diretiva dos 
artigos 311 a 316, todos do Código de Processo 
Penal, já com as alterações introduzidas pela Lei 
nº 12.403/2011.
5. Dentre outros fatores, a pena máxima, em abs-
trato, para os crimes em comento, ultrapassa 4 
(quatro) anos, daí a adequação, também, do de-
creto prisional aos termos do art. 313, I, do CPP, 
afastando-se a adoção de medidas cautelares 
diversas da prisão, dentre as previstas no art. 
319 do CPP.
6. Da interpretação sistemática dos preceitos 
legais sublinhados, dentre outros, é que resulta 
a motivação idônea da manutenção da medida 
prisional, tão bem divisada pelo magistrado a 
quo, em fundamentação forjada somente em 
critérios de ordem técnico-legal, e não em meras 
ilações conjeturais e permeadas de vaguezas. 
A presença do fumus comissi delicti (prova da 
materialidade delitiva e indícios suficientes de 
autoria) desmerece maiores considerações, dada 
sua inegável plausibilidade, a partir mesmo da 
prisão em flagrante e, em seguida, do ofereci-
mento da denúncia.
7. Não há que se falar em conspurcação de 
qualquer mandamento constitucional voltado 
à garantia da presunção de inocência, vez que, 
frise-se, a medida segregacional, nos moldes em 
que fora adotada, visa preservar a ordem pública, 
como também a aplicação da lei penal, dada a 
inconteste possibilidade de reiteração delituosa 
e de evasão do denunciado do distrito  da culpa.
8. Aspectos processuais concernentes à pendên-
cia acerca da competência para processamento 
e julgamento da ação penal já deflagrada em 
nada interferem na manutenção da segregação 
em causa, visto que, inclusive, tanto no âmbito 
da justiça comum estadual, quanto no da justiça 
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comum federal, a necessidade da manutenção da 
prisão já foi decidida e aqui ratificada.
9. Impõe-se denegar a ordem de habeas corpus, 
na esteira, inclusive, do parecer ministerial.

ACÓRDÃO

Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, por unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos 
termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigrá-
ficas constantes nos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Recife, 9 de junho de 2016. (Data do julgamento)

DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA FILHO - 
Relator

RELATÓRIO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA 

FILHO: 

Cuida-se, em síntese, de habeas corpus impetrado em prol 
do paciente epigrafado, motorista profissional, atualmente preso 
e formalmente denunciado pela prática, em tese, dos crimes de 
tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, além do tráfico 
ilícito de substância entorpecente, previstos, respectivamente, nos 
arts. 14 e 121 do Código Penal, no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, 
e no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Entende a impetração, essencialmente, haver constrangimento 
ilegal pelo decurso – que reputa desarrazoado – da segregação do 
paciente, desde a ocorrência de sua prisão em flagrante, ocorrida 
em 12.12.2014, até a presente data. Argumenta-se, ainda, acerca 
da ilegalidade, por ausência de fundamentação idônea, da decisão 
que converteu a prisão flagrancial em segregação preventiva.

Refere-se, de forma pouco clara, à verificação, nesse interreg-
no, do declínio de competência do processamento da ação penal 
originária, ocorrido entre a egrégia Justiça comum do Estado de 
Alagoas para a Justiça Federal - AL. 
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Postulou-se a expedição, em caráter liminar, de alvará de 
soltura, confirmando-se a medida quando do julgamento meritório 
deste mandamus.

Às fls. 15/16, decisão denegatória da medida liminar requerida.

Parecer ministerial às fls. 20/22, pelo indeferimento do pleito.

O feito foi chamado à ordem, como se vê à fl. 24, sendo deter-
minado o desentranhamento de peças e a cobrança de Informações 
do juízo a quo, posteriormente prestadas através dos expedientes 
de fls. 29/50.

O Parquet ofertou novel Parecer às fls. 53/56, opinando pela 
não concessão da ordem reclamada.

É o relatório.

VOTO
O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO SIQUEIRA 

FILHO (Relator): 

Realço, primeiramente, que o então Relator deste writ, ao 
denegar o pleito de concessão de medida liminar, ressaltou a in-
suficiência da documentação (cópia) que acompanhou a inaugural 
– certidões do Tribunal Superior Eleitoral, da Penitenciária e da 
Justiça Comum Estadual-AL –, para comprovar, de forma extreme 
de dúvidas, todo o alegado na inaugural, daí haver entendido, na 
decisão de fls. 15/16, “(...) que a narrativa constante na impetra-
ção não se mostra minimamente incontroversa para o escopo de 
demonstrar a real situação fático-jurídica do paciente, razão pela 
qual não diviso, pelo menos neste exame aligeirado da quaestio, 
próprio da via eleita, subsunção dos fatos alegados às hipóteses 
de constrangimento ilegal previstas, principalmente, nos arts. 647 e 
seguintes do Código de Processo Penal, a exigir pronta corrigenda”. 

Pois bem. À luz, agora, das informações prestadas pelo juízo 
impetrado, bem como do teor do parecer ministerial, verifico ine-
xistirem dúvidas acerca da impropriedade da pretensão formulada 
neste writ.

Com efeito, a decisão do juízo impetrado, de fl. 38, ratificadora 
do igualmente respeitável decisório oriundo do juízo estadual, de 
fls. 31/37 – consistente na homologação do auto de prisão em 
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flagrante lavrado em desfavor do aqui paciente e, na sequência, 
convertido em prisão preventiva –, nem de longe espelha qualquer 
atecnia ou abuso de poder, visto que fundamentada na legislação 
de regência aplicável à hipótese em causa, igualmente homena-
geada pelo juízo estadual que, por sua vez, divisou, à época da 
prisão flagrancial, os requisitos, dentre outros, do fumus commissi 
delicti e do periculum in mora.

É de se notar, ainda, a escorreita fundamentação do juízo im-
petrado, quando da lavratura da Decisão de fls. 39/42, denegatória 
do pleito de liberdade provisória aviado pela defesa do paciente, 
ocasião em que, mais uma vez, deixou-se, justificadamente, de 
aplicar as medidas cautelares diversas da segregação, dentre 
aquelas estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Segue-se, a exemplo da recente decisão de fls. 43/46 (28.03. 
16), o idêntico e acertado diapasão de enfrentamento, pormenoriza-
do, pelo juízo de origem, dos pleitos formulados pela defesa do pa-
ciente, no caso  proferida em sede de resposta escrita à acusação, 
ocasião em que resultou confirmado o recepcionamento da peça 
acusatória, como se verifica dos excertos adiante reproduzidos:

(...)
10. Compulsando-se a denúncia, se extrai, com extrema 
facilidade, que o réu Jailton Francisco de Lima, junta-
mente com o hoje falecido Giliarde Pereira da Silva [vide 
fls. 57 e 62], estavam transportando vinte e três quilos e 
cem gramas de maconha no automóvel Chevrolet Corsa 
Classic de placa PFN-8028, que eles desobedeceram a 
uma ordem de parada dada pelos policiais rodoviários 
federais, empreenderam fuga do local em alta velocidade, 
perderam o controle da direção do veículo após alguns 
quilômetros, tiveram que parar o veículo em razão disso 
e ao serem abordados pelos policiais rodoviários federais 
não se entregaram, reagiram, efetuaram vários disparos 
contra os referidos policiais com um revólver Taurus 
calibre 38 portado sem autorização, não atingindo os 
policiais por circunstâncias alheias as suas vontades, 
mas atingindo a viatura da Polícia Rodoviária Federal.
11. Como se vê, os fatos atribuídos ao réu configuram, a 
prima facie, a prática dos crimes de tentativa de homicí-
dio, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas, em 
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concurso material, não se vislumbrando, assim, qualquer 
dificuldade para o exercício do contraditório e da ampla 
defesa, sem prejuízo de eventual aditamento da denúncia 
para a inclusão do crime de dano duplamente qualificado, 
a teor do artigo 163, caput e parágrafo único, incisos I e 
II, do Código Penal.

Acerca do somente aventado, porque não comprovado, exces-
so de prazo na condução do iter processual da ação penal corre-
lata a este mandamus, é preciso salientar a apurada impressão 
sustentada pelo Ministério Público Federal, no sentido contrário à 
argumentação impetrante:

(...)

14. Outrossim, percebe-se que não existe o alegado 
excesso de prazo, vez que já existe acusação formal 
contra o paciente pelos delitos praticados (Ação Penal nº 
0002002-95.2015.4.05.8000), tendo o Juízo da 4ª Vara 
Federal da Seção Judiciária de Alagoas apreciado a sua 
resposta à acusação (fls. 43/46).
15. A ação penal se encontra atualmente à espera do 
laudo toxicológico definitivo e do laudo de constatação 
e eficiência da arma apreendida, para posterior pronun-
ciamento daquele Juízo acerca da sua (in)competência 
para processar e julgar o feito – em razão da acusação da 
prática de crime doloso contra a vida. Ou seja, a instrução 
processual não está parada injustificadamente, mas sim 
aguardando respostas de diligências previamente deter-
minadas pelo Juízos. (Parecer, excertos de fls. 55/56)

Não há, portanto, que se falar em decisões arbitrárias, ema-
nadas do juízo impetrado, porquanto acompanhadas de plausível 
fundamentação jurídica.

Observo, mais uma vez, que toda a argumentação expendida 
na inaugural deste mandamus não se revela capaz de demonstrar 
a subsunção da hipótese fático-jurídica aos comandos dos arts. 
647, 648 e seguintes do Código de Processo Penal, principalmente 
por não haver sido infirmada, de molde extreme de controvérsias, 
a legalidade da privação do direito de locomoção do paciente, 
porquanto fundamentadamente decretada e mantida pelo juízo de 
origem, especificamente sob a diretiva dos artigos 311 a 316, todos 
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do Código de Processo Penal, já com as alterações introduzidas 
pela Lei nº 12.403/2011. 

Dentre outros fatores, a pena máxima, em abstrato, para os 
crimes em comento, ultrapassa 4 (quatro) anos, daí a adequação, 
também, do decreto prisional aos termos do art. 313, I, do CPP, 
afastando-se a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, 
dentre as previstas no art. 319 do CPP.

Com efeito, da interpretação sistemática dos preceitos legais 
sublinhados, dentre outros, é que resulta a motivação idônea da 
manutenção da medida prisional, tão bem divisada pelo magistrado 
a quo, em fundamentação forjada somente em critérios de ordem 
técnico-legal, e não em meras ilações conjeturais e permeadas 
de vaguezas.

Como visto, a presença do fumus comissi delicti (prova da 
materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria) desmerece 
maiores considerações, dada sua inegável plausibilidade, a partir 
mesmo da prisão em flagrante e, em seguida, do oferecimento da 
denúncia.

Deve-se, sem sombra de dúvidas, reconhecer a idoneidade 
dos fundamentos da decisão denegatória da liberdade provisória, 
ora impugnados por intermédio desta petição de habeas corpus, 
não havendo que se falar em conspurcação de qualquer manda-
mento constitucional voltado à garantia da presunção de inocência, 
vez que, frise-se, a medida segregacional, nos moldes em que 
fora adotada, visa preservar a ordem pública, como também “a 
aplicação da lei penal, eis que a uma, por ocasião da prisão em 
flagrante o requerente já demonstrou que poderá se evadir na 
primeira oportunidade que tiver, pois chegou a atirar nos policiais 
rodoviários federais na tentativa de fugir da prisão, e a duas, o 
requerente não provou ser pessoa de conduta ilibada e que nun-
ca respondeu a qualquer processo, porquanto não instruiu o seu 
pedido de liberdade provisória com certidões de antecedentes das 
Justiças Comuns Estadual e Federal dos Estados de Pernambuco 
e Alagoas”. (Decisão de fls. 39/42, excertos)

Existindo, pois, indícios para além de razoáveis, da autoria 
e materialidade delitivas imputáveis ao denunciado, ora pacien-
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te, deve a segregação acompanhar a correspectiva ação penal, 
permitindo-se, sempre, o exercício pleno do direito de defesa. E é 
o que tem sido verificado pelo juízo originário.

Avalizo, então, os fundamentos utilizados na decisão impug-
nada, para manter a segregação objeto da presente insurgência, 
porquanto ausentes ilegalidades ou desconformidades jurídicas 
que possam, efetivamente, caracterizar coação ilegal suscetível 
de reparo imediato.

Tenho, por fim, que aspectos processuais concernentes à pen-
dência acerca da competência para processamento e julgamento 
da ação penal já deflagrada em nada interferem na manutenção 
da segregação em causa, visto que, inclusive, tanto no âmbito da 
justiça comum estadual, quanto no da justiça comum federal, a ne-
cessidade da manutenção da prisão já foi decidida e aqui ratificada.

Com essas considerações, em decorrência da fundamenta-
ção idônea do decreto prisional atacado e à míngua de prova de 
constrangimento ilegal, denego a ordem de habeas corpus, nos 
moldes, também, da manifestação do Parquet.

É como voto.
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