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SENTENÇA 
(EM INSPEÇÃO) 

 
 

I - RELATÓRIO 
 
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL em face da UNIÃO FEDERAL, objetivando “seja declarada 
a inexistência de relação jurídica entre os foreiros e ocupantes de terrenos 
de marinha e acrescidos localizados em Vitória/ES, exceto na porção 
continental do Município, com a UNIÃO, à título de contrato de aforamento 
e ‘ocupação’, abstendo-se, conseqüentemente, de exigir valores cobrados 
a título de foro, taxa de ocupação e laudêmio, a teor da nova redação do 
art. 20, IV, da Constituição Federal. 

 
Para tanto, sustenta, em síntese, que: 
 
a) em 06/05/2005, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 
46, alterando o disposto no art. 20, IV, da Constituição Federal; 
 
b) tal alteração exclui do rol de bens da União as ilhas 
costeiras que contenham a sede de Município, excetuando 
apenas as áreas afetadas ao serviço público e a unidade 
ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; 
 
c) “a interpretação sistemática dos incisos IV e VII do art. 20 da 
Constituição nos conduz à seguinte conclusão lógica: se os 
terrenos de marinha e acrescidos estão localizados em 
municípios com sede em ilhas costeiras, não há que se falar 
em propriedade da União, salvo nos casos mencionados no 
próprio dispositivo, a saber, áreas afetas ao serviço público 
federal, à unidade ambiental federal e as referidas no art. 26,II, 
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da Carta Maior”; e 
 
d) entretanto, a Ré, por meio da Secretaria de Patrimônio da 
União (SPU), continua cobrando as taxas de ocupação, foros 
e laudêmios dos titulares de terrenos de marinha localizados 
na ilha de Vitória-ES. 
 
Petição inicial instruída com os documentos de fls. 15/52. 
 
Em cumprimento do despacho de fl. 53, o Autor emenda a 

inicial à fl. 55. 
 
A UNIÃO FEDERAL apresenta a sua contestação às fls. 59/75, 

juntamente com a documentação de fls. 76/109, onde argúi, 
preliminarmente, a suspeição deste Juízo, a ilegitimidade ativa ad causam e, 
no mérito, pugna pela improcedência da pretensão autoral, defendendo, 
em síntese, que “a pretensão do MPF é no sentido de excluir os terrenos de 
marinha e acrescidos do rol de bens da União”, o que se mostra impossível 
diante do disposto no inciso VII do art. 20 da Constituição Federal, que, por 
sua vez, não prevê qualquer exceção. Aduz, ainda, que “o domínio da 
União nas ilhas costeiras teria sido excluído apenas com relação às áreas 
que servem à sede de Município, não incluídos aqui os terrenos de marinha e 
acrescidos e demais áreas já pertencentes à União”. 

 
A UNIÃO FEDERAL junta aos autos a documentação de fls. 

113/118 (fl. 112). 
 
Réplica às fls. 132/139. 
 
Comprovante de depósito judicial (fl. 140). 
 
Vieram os autos conclusos. 
 
DECIDO. 
 
II - FUNDAMENTAÇÃO 
 
II.1 – PRELIMINARES 
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1) Suspeição desta magistrada: 
 
Convém registrar que a argüição de suspeição desta 

magistrada para julgar o presente feito já fora rejeitada pelo Tribunal 
Regional Federal da 2a Região nos autos da Exceção de Suspeição nº 
2006.50.01.005239-0, não havendo, por conseguinte, qualquer 
imparcialidade no julgamento da pretensão em questão. 

 
2) Ilegitimidade ativa ad causam: 

 
A Ré sustenta a ilegitimidade do Ministério Público Federal 

para propor Ação Civil Pública que versa sobre direitos individuais e 
disponíveis, sob o argumento de que o art. 129, III, da Constituição Federal 
não menciona, dentre as funções do Ministério Público, a defesa desses 
direitos, mas apenas de interesses difusos e coletivos. 

 
Entretanto, não lhe assiste razão. 
 
Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal, interpretando 

a extensão da capacidade postulatória do Ministério Público Federal nas 
Ações Civis Públicas, posicionou-se no sentido de incluir dentre os interesses 
passíveis de proteção por esta instituição, quais sejam, o patrimônio público 
e social e o meio ambiente, “outros interesses difusos e coletivos”1, 
esclarecendo que os direitos individuais homogêneos (espécie) integram os 
direitos coletivos (gênero).  

 
Ademais, verifica-se que o art. 127 do Diploma Constitucional 

prevê expressamente que “o Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis.” 

 
A propósito, mister destacar a ementa de julgado da Corte 

Suprema que sedimentou o seu posicionamento acerca da legitimidade do 

                                                           

1 “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 
(...) 
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, 
do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;  
(...).” 
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Ministério Público nas ações civis públicas. Vejamos: 
 
“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DO  
MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA 
DOS INTERESSES DIFUSOS, COLETIVOS E HOMOGÊNEOS. MENSALIDADES 
ESCOLARES: CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO PARQUET PARA DISCUTI-LAS 
EM JUÍZO. 1.  A Constituição Federal confere relevo ao Ministério Público 
como instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127). 2.      Por isso 
mesmo detém o Ministério Público capacidade postulatória, não só para a 
abertura do inquérito civil, da ação penal pública e da ação civil pública 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, mas 
também de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 129, I e  III). 3. 
Interesses difusos são aqueles que abrangem número indeterminado de 
pessoas unidas pelas mesmas circunstâncias de fato e coletivos aqueles 
pertencentes a grupos, categorias ou classes de pessoas determináveis, 
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 
3.1.    A indeterminidade é a característica fundamental dos interesses 
difusos e a determinidade a daqueles interesses que envolvem os coletivos. 
4. Direitos ou interesses homogêneos são os que têm a mesma origem 
comum (art. 81, III, da Lei n  8.078, de 11 de setembro de 1990), 
constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. 4.1. Quer se afirme 
interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto 
sensu, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, 
explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou 
classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas 
isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de 
ser vedada a sua defesa em açao civil pública, porque sua concepção 
finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de 
pessoas. 5. As chamadas mensalidades escolares, quando abusivas ou 
ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil pública, a 
requerimento do Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam 
interesses homogêneos de origem comum, são subespécies de interesses 
coletivos, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o 
artigo 129, inciso III, da Constituição Federal. 5.1. Cuidando-se de tema 
ligado à educação, amparada constitucionalmente como dever do 
Estado e obrigação de todos (CF, art. 205), está o Ministério Público 
investido da capacidade postulatória, patente a legitimidade ad causam, 
quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos interesses 
coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal 
que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo estatal. Recurso 
extraordinário conhecido e provido para, afastada a alegada 
ilegitimidade do Ministério Público, com vistas à defesa dos interesses de 
uma coletividade, determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, 
para prosseguir no julgamento da ação.” (STF - Supremo Tribunal Federal 
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Classe: RE - RECURSO EXTRAORDINÁRIO Processo: 163231 UF: SP - SÃO 
PAULO Órgão Julgador:   Fonte DJ 29-06-2001 PP-00055 EMENT VOL-02037-
04 PP-00737  Relator(a)  MAURÍCIO CORRÊA). 

 
Desse modo, considerando ser evidente a legitimidade do 

Ministério Público Federal para propor Ação Civil Pública na defesa dos 
direitos individuais homogêneos objeto do presente feito, rejeito a preliminar 
em questão. 
 

II.2 - MÉRITO 
 
Procedo ao julgamento antecipado da lide, uma vez que  

não há necessidade de produção de outras provas, na medida em que os 
documentos juntados aos autos pelas partes são suficientes ao 
esclarecimento dos fatos, bem como à convicção deste Juízo acerca da 
presente lide (art. 330, I, do CPC). 

 
Cinge-se a pretensão autoral à declaração da “inexistência 

de relação jurídica entre os foreiros e ocupantes de terrenos de marinha e 
acrescidos localizados em Vitória/ES, exceto na porção continental do 
Município, com a UNIÃO, a título de contrato de aforamento e ‘ocupação’, 
abstendo-se, conseqüentemente, de exigir valores cobrados a título de foro, 
taxa de ocupação e laudêmio, a teor da nova redação do art. 20, IV, da 
Constituição Federal”, dada pela Emenda Constitucional nº 46/2005. 

 
Sustenta que “a interpretação sistemática dos incisos IV e VII 

do art. 20 da Constituição nos conduz à seguinte conclusão lógica: se os 
terrenos de marinha e acrescidos estão localizados em municípios com sede 
em ilhas costeiras, não há que se falar em propriedade da União, salvo nos 
casos mencionados no próprio dispositivo, a saber, áreas afetas ao serviço 
público federal, à unidade ambiental federal e as referidas no art. 26,II, da 
Carta Maior”. 

 
Por sua vez, a União Federal defende, em suma, que “a 

pretensão do MPF é no sentido de excluir os terrenos de marinha e 
acrescidos do rol de bens da União”, o que se mostra impossível diante do 
disposto no inciso VII do art. 20 da Constituição Federal, que, por sua vez, 
não prevê qualquer exceção. Sustenta, ainda, que “o domínio da União nas 
ilhas costeiras teria sido excluído apenas com relação às áreas que servem à 
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sede de Município, não incluídos aqui os terrenos de marinha e acrescidos e 
demais áreas já pertencentes à União”. 

 
Inicialmente, mister a transcrição da nova redação do art. 20, 

IV, da Constituição Federal, implementada pela Emenda Constitucional nº 
46/2005, que entrou em vigor em 06/05/2005: 

 
“Art. São bens da União: 
(...) 
IV – as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as 
praias marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas, as que 
contenham a sede de Município, exceto aquelas áreas afetadas ao 
serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II;” 
 
Essa norma constitucional, geral e abstrata, precisa realizar-se, 

ou seja, ser interpretada para adequá-la as realidades concretas em função 
das quais existe, bem como para exercer uma função estabilizadora e 
operativa da ordem jurídica.  

 
Convém ressaltar que na interpretação constitucional a 

literalidade da norma deve constituir-se o ponto de partida e referência 
obrigatória, bem como o limite dessa atividade, porquanto não se pode 
conferir uma interpretação à norma que contrarie veemente o disposto em 
seu texto. 

 
Nesse sentido CELSO RIBEIRO BASTOS, na obra Hermenêutica e 

Interpretação Constitucional,2 sustenta que “(...) a letra da lei é o ponto de 
partida de sua interpretação e, mais adiante, consistirá no limite da mesma. 
É certo que o elastério do vocábulo comporta limites rigorosos, pois do 
contrário se estaria afastando de sua função que é a de propiciar a 
compreensão do que se comunica. Avançar além desses limites significaria 
criar uma Constituição paralela à Constituição real para se utilizar de 
expressão cunhada por J. J. Gomes Canotilho, o que é totalmente 
inadmissível. Assim, ‘a formulação lingüística da norma constitui o limite 
externo para quaisquer variações de sentido jurídico-constitucionalmente 
possíveis (função negativa do texto).” 

 
Por outro lado, é certo que o método literal, em seu caráter 

                                                           

2 3a ed., Celso Bastos Editor. 
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absoluto, torna o direito não operativo, devendo ser associado ao princípio 
da unidade da Constituição, por meio do qual a Constituição é considerada 
na sua globalidade e as suas normas são tidas como coesas e interligadas. 

 
Tecidas essas considerações, verifica-se que a Emenda 

Constitucional nº 46/2005 alterou o inciso IV do art. 20 da Constituição 
Federal retrotranscrito para excluir da propriedade da União Federal as ilhas 
costeiras que contenham a sede de Município, excetuando as áreas 
afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as ilhas 
costeiras de domínio dos Estados (art. 26, II).  

 
Os demais incisos do referido dispositivo constitucional 

mantiveram-se inalterados, inclusive o seu inciso VII, que trata dos terrenos de 
marinha. 

 
Sendo assim, caberá a este Juízo interpretar sistematicamente 

o mencionado art. 20 da Constituição Federal para aferir se os terrenos de 
marinha situados nas ilhas costeiras que sejam sede de Município, como é o 
caso de Vitória-ES, estão amparados pela parte final do inciso IV desse 
dispositivo.   

 
Esse trecho derradeiro da norma constitucional em questão 

trata de exceção à regra de que não são bens da União Federal as ilhas 
costeiras que contenham a sede de Município e, portanto, deve ser 
interpretado de forma restritiva, consoante posicionamento pacífico do 
próprio Supremo Tribunal Federal na condição de guardião máximo da 
Constituição Federal. Vejamos: 

 
“Ementa LEI - INTERPRETAÇÃO - NORMAS A REVELAREM EXCEÇÃO. 

Preceitos que encerram exceções hão de ser interpretados de forma estrita 
e têm alcance considerando o que neles expressamente se contém. 
CRIME DE QUADRILHA - ARTIGO 14 DA LEI Nº 6.368/76 - NÃO-INCIDÊNCIA DA 
LEI Nº 8.072/90. O crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 6.368/76 não está 
alcançado pela Lei nº 8.072/90. Precedentes: Habeas Corpus nº 75.978-
8/SP, relatado pelo ministro Sepúlveda Pertence na 1ª Turma, Diário da 
Justiça de 19 de junho de 1998, e Habeas Corpus nº 73.119-8/SP, relatado 
pelo ministro Carlos Velloso na 2ª Turma, Diário da Justiça de 19 de abril de 
1996. PENA - CUMPRIMENTO - LIVRAMENTO CONDICIONAL. As balizas para 
se aferir o atendimento dos requisitos próprios ao livramento condicional 
estão na lei, notando-se a abolição do exame criminológico - Lei nº 
10.792/03. ALTERAÇÃO DOS ARTIGOS 83 E 112, RESPECTIVAMENTE DO 
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CÓDIGO PENAL - DECRETO-LEI Nº 3.689/41 - E DA LEI DE EXECUÇÃO 
CRIMINAL - LEI Nº 7.210/84. Descabe levar em conta a participação em 
organização criminosa, ou seja, fato integrante do tipo penal envolvido na 
condenação.” (STF - HC 83700 / AC – ACRE HABEAS CORPUS Relator(a):  
Min. MARCO AURÉLIO Julgamento:  23/03/2004 Órgão Julgador:  Primeira 
Turma DJ 17-12-2004 PP-00057). 

 
Nesse contexto, CALOS MAXMILIADO3 defende que 

“interpretam-se estritamente os dispositivos que instituem exceções às regras 
gerais firmadas pela Constituição. Assim se entendem os que favorecem 
algumas profissões, classes, ou indivíduos, excluem outros, estabelecem 
incompatibilidades, asseguram prerrogativas, ou cerceiam, embora 
temporariamente, a liberdade, ou as garantias da propriedade. Na dúvida, 
siga-se a regra geral.” 
             

Com efeito, após o exame do dispositivo legal em questão em 
conjunto com os demais incisos do art. 20 da Constituição Federal, percebo 
que os terrenos de marinha continuam previstos no rol de bens da União 
(inciso VII), não sendo, contudo, objeto da ressalva constante da parte final 
do inciso IV acima transcrito. 

 
Logo, convenço-me de que a ausência de ressalva quanto 

aos terrenos de marinha na parte final do mencionado inciso IV demonstra 
que foram excluídas da propriedade da União Federal as ilhas costeiras que 
contenham a sede de Município, inclusive aquelas áreas nelas inseridas até 
então situadas em terrenos de marinha. 

 
Entretanto, a União Federal, a meu ver, vem ignorando o novo 

comando constitucional e interpretando, equivocadamente, o inciso IV em 
questão ao sustentar que “o domínio da União nas ilhas costeiras teria sido 
excluído apenas com relação às áreas que servem à sede de Município, não 
incluídos aqui os terrenos de marinha e acrescidos e demais áreas já 
pertencentes à União”. 

 
Ocorre que, como já dito, não há qualquer previsão nesse 

inciso IV de que os terrenos de marinha localizados nas ilhas costeiras que 
contenham sede de Município continuariam sendo de propriedade da 

                                                           

3 Hermenêutica e Aplicação do Direito, 9ª ed., Forense. 
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União Federal. Pelo contrário, tal dispositivo constitucional é claro ao dispor 
que as ilhas costeiras são bens da União, exceto as que contenham sede de 
Município, ressalvadas apenas aquelas áreas afetas ao serviço público, a 
unidade ambiental federal e as ilhas costeiras de domínio dos Estados (art. 
26, II). 

  
Ao contrário do que afirma a União Federal, o Autor não 

pretende retirar da propriedade desse ente público todos os terrenos de 
marinha, mas apenas aqueles situados na ilha costeira de Vitória-ES. Até 
porque, como apenas parte do Município de Vitória está localizado em ilha4, 
a pretensão autoral excluiu a sua porção continental, que, por sua vez, não 
será abrangida pelo inciso IV do art. 20 da Constituição Federal. 

 
Ora, não cabe ao intérprete da norma deduzir algo que a lei 

não prevê, como já dito, devendo encontrar “o melhor sentido da norma 
jurídica, em confronto com a realidade sócio-político-econômica e 
almejando sua plena eficácia”.5 

 
Não é demasia registrar que a norma constitucional em tela 

possui eficácia plena e deve ter aplicabilidade imediata, ou seja, desde a 
sua entrada em vigor produz “todos os efeitos essenciais, relativamente aos 
interesses, comportamentos e situações, que o legislador constituinte, direta 
e normativamente, quis regular”.6 

 
Desse modo, infere-se que os terrenos de marinha situados na 

porção continental do Município de Vitória - como se vê do mapa em 
anexo7 - continuam sendo de propriedade da União Federal, exceto aqueles 
situados na ilha de Vitória e demais ilhas que integram o referido Município8, 
quais sejam: “Ilhas do município de Vitória • Ilha de Vitória   • Ilha da Pólvora   
• Ilha do Cal  • Pedra dos Ovos   • Ilha das Pombas • Ilha do Urubu   • Ilha 
                                                           

4 Informações constantes do site do Município de Vitória: http://geoweb.vitoria.es.gov.br/geosite.asp. 
 
5 JUAREZ FREITAS citado por ALEXANDRE DE MORAES (in Direito Constitucional, 5a ed., Atlas). 
 

6 JOSÉ AFONSO DA SILVA citado por ALEXANDRE DE MORAES (in Direito Constitucional, 5a ed., Atlas). 
 
7 Extraído do site http://geoweb.vitoria.es.gov.br/pdf/bairros.pdf 
 
8 Informações extraídas do site do Município de Vitória:  
http://sistemas.vitoria.es.gov.br/turismo/index.php?secao=acidade&pg=geografia 
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das Tendas   • Ilha das Cobras   • Ilha Maria Catoré    • Pedra da Baleia   • 
Ilha  dos  Práticos   • Ilha dos Itaitis   • Ilha dos Igarapés   • Ilha Galheta de 
Dentro (ou Gaeta)   • Ilha Galheta de  Fora (ou Gaeta) • Ilha das Andorinhas   
• Ilha Rasa   • Ilha do  Fato   • Ilha dos Índios   • Ilha do Socó   • Ilha do Frade   
• Ilha do Chrisógono (Santa Cruz)   • Ilha do Paraíso  • Ilha da Baleia 
(Cavalo)   • Ilha do Meio   • Ilha do Campinho  • Ilha do Apicum (Lameirão)   
• Ilha Guruçá   • Ilha Margarida   • Ilha Solteira • Ilha Grande (Delta do Rio 
Santa Maria)  • Ilha de Trindade   • Arquipélago Martin Vaz • Ilha da Fumaça 
e Ilhas já integradas à ilha de Vitória • Ilha de Santa Maria   • Ilha de Monte 
Belo   • Ilha do Boi   • Ilha do Papagaio    • Ilha do Sururu   • Ilha do Príncipe   
• Ilha do Bode   • Ilha da Rainha    • Ilha da Palha (Madeira)   • Ilha das 
Caieiras   • Ilha do Caju   • Ilha Wetzel    • Ilha Rabello   • Ilha do Cercado   • 
Ilha da Forca   • Ilha Cinzenta • Ilha Gonçalves Martins”. 

 
Em outras palavras: mostra-se vedada a cobrança de taxas 

de ocupação, foros e laudêmios dos terrenos de marinha até então situados 
nos seguintes bairros da ilha de Vitória (excluída a sua porção continental)9: 
Nova Palestina, Resistência, Conquista, Ilha das Caieiras, Santo André, 
Redenção, Joana D’Arc, Santos Reis, São José, São Pedro, Comdusa, 
Grande Vitória, Estrelinha, Universitário, Inhanguetá, Bela Vista, Santo Antônio, 
Santa Tereza, Fonte Grande, Ariovaldo, Favalessa, Caratoíra, Do Quadro, 
Piedade, Do Moscoso, Do Cabral, Santa Clara, Mário Cypreste, Vila Rubim, 
Ilha do Príncipe, Parque Moscoso, Centro, Forte São João, Ilha de Santa 
Maria, Ilha de Monte Belo, Romão, Cruzamento, Nazaré, Jucutuquara, Horto, 
Fradinhos, De Lourdes, Consolação, Gurigica, São, Benedito, Santos Dumont, 
Santa Cecília, Maruípe, Da Penha, Tabuazeiro, Itarará, São Cristóvão, Santa 
Martha, Andorinhas, Pontal de Camburi, Santa Luiza, Barro Vermelho, Praia 
do Canto, Santa Lúcia, Ilha do Frade, Ilha do Boi, Santa Helena, Praia do Suá, 
Enseada do Suá, Bento Ferreira e Jesus de Nazaré. 

 
Por fim, mister analisar os efeitos da presente sentença que 

reconhece a ausência de relação jurídica entre os titulares de terrenos de 
marinha e acrescidos situados nos mencionados bairros localizados na ilha 
de Vitória - excetuando a porção continental do referido Município - e a 
União Federal, bem como determina a abstenção da cobrança de taxas de 
ocupação, foros e laudêmios sobre esses imóveis. 

 

                                                           

9 item nota 7. 
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A presente sentença tem por objeto a interpretação e, por via 
reflexa, a confirmação da constitucionalidade do inciso IV do art. 20 da 
Constituição Federal. Conquanto o reconhecimento da constitucionalidade 
do dispositivo em questão tenha, em regra, efeitos retroativos, entendo que 
a modulação temporal dos seus efeitos deve ser observada a fim de 
assegurar a segurança jurídica das relações até então existentes entre os 
titulares de terrenos de marinha e acrescidos situados na ilha de Vitória e a 
União Federal. 

 
A chamada modulação dos efeitos da sentença está prevista 

no art. 27 da Lei nº 9.868/99 que assim dispõe: 
 
“Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e 
tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse 
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de 
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela 
só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento 
que venha a ser fixado.” 

 
Verifica-se, portanto, que, excepcionando a regra da 

retroatividade dos efeitos da sentença que declara a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo, atribui o legislador ao Supremo Tribunal Federal, uma 
vez presentes aqueles motivos, o poder de fixar a melhor data para que ditos 
efeitos comecem a surtir. Isso tudo no controle concentrado de 
constitucionalidade. 

 
Ocorre que o próprio Supremo Tribunal Federal vem 

reconhecendo a aplicação dessa modulação dos efeitos da sentença nos 
casos de controle difuso de constitucionalidade.10  

                                                           

10 STF - AI-AgR 481189 / RJ - RIO DE JANEIRO AG.REG.NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Relator(a):  Min. 
JOAQUIM BARBOSA Julgamento:  12/12/2006 Órgão Julgador:  Segunda Turma  Publicação DJ 16-02-
2007 PP-00061EMENT VOL-02264-08 PP-01734. 
 
Informativo nº 463 de 16 a 20 de abril de 2007: 
“IPI. Alíquota Zero. Não-Tributação. Creditamento - 7 
O Tribunal retomou julgamento conjunto de dois recursos extraordinários interpostos pela União contra 
acórdãos do TRF da 4ª Região que reconheceram o direito do contribuinte do IPI de creditar-se do 
valor do tributo na aquisição de insumos favorecidos pela alíquota zero e pela não-tributação — v. 
Informativos 304, 361, 374, 420 e 456. O Min. Ricardo Lewandowski que, na assentada anterior, tendo 
em conta a alteração, pela maioria de um voto apenas, na jurisprudência até agora assentada pela 
Corte sobre o direito ao crédito de IPI decorrente da aquisição de matéria-prima cuja entrada é 
isenta, não tributada ou sobre a qual incide alíquota zero, havia suscitado questão de ordem no 
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Sendo assim, em que pese esta sentença, frise-se, tenha por 

objeto a interpretação e, por via reflexa, a confirmação da 
constitucionalidade do inciso IV do art. 20 da Constituição Federal, impõe-se 
a aplicação, por analogia, do referido dispositivo legal a fim de assegurar a 
segurança jurídica das relações até então existentes entre os titulares de 
terrenos de marinha e acrescidos situados na ilha de Vitória e a União 
Federal.  

 
Nas palavras da Juíza Federal RENATA COELHO PADILHA 

GERA, em sua obra A Natureza e os Efeitos da Inconstitucionalidade11, “essa 
expressão legislativa12 permite a aplicação de um ‘modelo de justiça 
discricionária’, garantidor de maior segurança jurídica para as relações 
formadas sob o império da lei reconhecida como inconstitucional”. 

 
Com efeito, tendo em vista que a União Federal vem 

efetuando a cobrança das exações incidentes sobre os terrenos de marinha 
situados na ilha de Vitória - mesmo após a vigência da Emenda 
Constitucional nº 46/2005 (06/05/2005) -, em razão de uma interpretação a 
meu ver equivocada do art. 20, IV, da Constituição Federal, não se mostra 
prudente determinar a devolução dos valores já cobrados por esse ente 
público a partir de 06/05/2005, com fulcro nos princípios da razoabilidade, da 
segurança jurídica e da lealdade. 

 
Todavia, após a publicação desta sentença restará 

absolutamente vedada a cobrança pela União Federal e pelos Cartórios de 
                                                                                                                                                                                     

sentido de se conceder efeitos prospectivos à decisão, concluiu, na primeira parte de seu voto acerca 
dessa questão, pela possibilidade de modulação dos efeitos nos processos de natureza subjetiva. 
Salientou, inicialmente, que a necessidade de preservar-se a estabilidade de relações jurídicas 
preexistentes levou o legislador pátrio a permitir que o STF regulasse, ao seu prudente arbítrio, e tendo 
como balizas os conceitos indeterminados de segurança jurídica ou excepcional interesse social, os 
efeitos das decisões proferidas nas ADI, nas ADC, e nas ADPF (Lei 9.868/99, art 27; Lei 9.882/99, art. 11). 
Asseverou que o efeito pro futuro, previsto nessas leis, encontra fundamento no princípio da 
razoabilidade, já que visa tanto reduzir o impacto das decisões do STF sobre as relações jurídicas já 
consolidadas quanto evitar a ocorrência de um vácuo legislativo, em tese, mais gravoso para o 
ordenamento legal do que a subsistência temporária da norma declarada inconstitucional. 
RE 353657/PR, rel. Min. Marco Aurélio, 18.4.2007. (RE-353657) 
RE 370682/SC, rel. Min. Ilmar Galvão, 18.4.2007. (RE-370682).” 
 

11 Sérgio Antônio Fabris Editr, Porto Alegre, 2007. 
 
12 Art. 27 da Lei nº 9.868/99. 
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Registros de Imóveis e Notariais de taxas de ocupação, foros e laudêmios - 
com vencimentos a partir de 06/05/2005 - incidentes sobre os imóveis 
situados no Município de Vitória (frise-se: exceto a porção continental) até 
então considerados como terrenos de marinha.  

 
Por conseguinte, a partir da referida data a União Federal 

deverá proceder ao cancelamento dos registros desses imóveis como 
terrenos de marinha e os Cartórios de Registros de Imóveis e Notariais 
deverão abster-se de condicionar a elaboração dos atos notariais e de 
registros à apresentação da quitação das referidas exações, estando 
afastada a responsabilidade administrativa e tributária dos oficiais. 

 
III – DISPOSITIVO 
 
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para 

reconhecer a ausência de relação jurídica entre os titulares de terrenos de 
marinha e acrescidos situados nos bairros localizados na ilha de Vitória, 
relacionados na fundamentação retro, excetuando a porção continental do 
referido Município, e a União Federal, bem como determinar o seguinte: 1) 
que a União Federal proceda ao imediato cancelamento dos registros 
desses imóveis como terrenos de marinha; 2)  a abstenção da cobrança de 
taxas de ocupação, foros e laudêmios sobre esses imóveis devidos após a 
publicação desta sentença; 3) sejam oficiados aos Cartórios de Registros de 
Imóveis de Vitória-ES e aos Cartórios Notariais do Espírito Santo, estes últimos, 
por meio da Corregedoria do Tribunal de Justiça deste Estado para que não 
condicionem a elaboração dos atos notariais e de registros à apresentação 
da quitação das taxas de ocupação, foros e laudêmios devidos a partir da 
publicação desta sentença; e 4) sejam oficiados à ANOREG – Associação 
dos Notários e Registradores do Brasil e o IRIB – Instituto de Registro Imobiliário 
do Brasil para ciência do presente comando judicial. O descumprimento 
desta sentença importará a incidência de multa diária de R$ 10.000,00, 
conforme pleiteado, a ser suportada pelo(s) agente(s) responsável(is) pelo 
seu cumprimento.  

 
Considerando que o depósito judicial nº 0829.635.28223-3 no 

valor de R$ 538,67 efetuado à fl. 140 por WILTON TELES, portador do CPF nº 
064.659.196-72, mostra-se descabido neste processo, porquanto o mesmo 
sequer integra o presente feito e não houve qualquer determinação nestes 
autos para a sua efetivação, e tendo em vista a impossibilidade da sua 
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localização para o levantamento desse valor, determino seja oficiada à 
Receita Federal para proceder ao crédito da referida quantia em conta 
bancária de titularidade desse consignante, cujos dados encontram-se em 
seus registros. 

 
Isenção de custas judiciais e de honorários advocatícios, com 

fulcro no art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 
 
Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao Tribunal 

Regional Federal da 2a Região, em observância ao disposto no art. 475 do 
CPC. 

 
Após o trânsito em julgado, oficie-se aos Juízos Cíveis desta 

Seção Judiciária, para ciência, com fulcro no art. 16 da Lei nº 7.347/85.  
 
Em seguida, dê-se baixa e arquivem-se. 
 
P.R.I. 
 
Vitória, 16 de maio de 2007. 
 
 

 
MARIA CLÁUDIA DE GARCIA PAULA ALLEMAND 

Juíza Federal Titular da 5a Vara Cível  


