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19.000,00, pelo fato constatado de uma ave conter anilha falsa, não sendo a falsificação grosseira e sendo o 
criador considerado primário, sem antecedentes de infrações. 

5. Relativamente à alegação da Apelante, no sentido de que o valor da multa está previsto em lei, 
portanto, submetida ao princípio da legalidade, deve ser enfatizado que o caso não é de reavaliação judicial 
do quantum fixado e inobservância dos limites mínimo e máximo estabelecidos.  Aqui se cuida de analisar a 
razoabilidade relativa à aplicação da sanção de multa propriamente dita, ou seja, do enquadramento do ato 
praticado pelo Administrado à norma sancionadora, que foi considerado inadequado pe la sentença recorrida, 
que se encontra devidamente fundamentada. A aplicação de advertência, conforme prevê o artigo 72 da Lei 
9.605/08 e o artigo 3º, inciso I do Decreto 6514/08, se mostra adequada ao caso.  

6. Remessa necessária não conhecida (art. 475, §2º, do CPC/1973, à época vigente) e Apelação à qual 
se nega provimento. 

ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Sétima Turma 

Especializada do Tribunal Regional Federal da 2a Região, por unanimidade, não conhecer da remessa 
necessária e negar provimento à apelação, na forma do Relatório e do Voto, que ficam fazendo parte do 
presente julgado. 

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2018 (data do julgamento). 
 (assinado eletronicamente ¿ art. 1º, III, a, da Lei nº 11.419/06) 
FABÍOLA UTZIG HASELOF 
Juíza Federal Convocada 
Relatora 
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EMENTA 
ADMINISTRATIVO. TERRENO DE MARINHA. PROCEDIMENTO DEMARCATÓRIO. AUSENCIA DE 

AVERBAÇÃO PERANTE O REGISTRO GERAL DE IMOVEIS. LEI Nº 9636/98, ART. 2º, PARAGRAFO ÚNICO. 
COBRANÇA DE TAXAS, FOROS E LAUDEMIOS. IMPOSSIBILIDADE. 

1. Remessa necessária e Apelação da UNIÃO FEDERAL contra sentença que julgou procedente o 
pedido ¿para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes no que tange à ocupação do 
imóvel versado nos autos (RIP n° 5705.0 022157-24), determinar o cancelamento do seu registro como 
terreno de marinha na SPU e tornar sem efeito os débitos correspondentes.¿ 

2. Quanto à intimação no processo demarcatório, inicialmente, o Decreto-Lei 9760/76 exigia a 
notificação pessoal dos interessados quando conhecidos ou por edital quando incertos. Não obstante, a 
necessidade da intimação pessoal foi afastada desde 2007 pela Lei 11.481/2007 e, novamente obrigatória 
com a concessão, pelo STF, de cautelar na ADI 4264 em 25 de março de 2011.   Referida cautelar produz 
efeitos a partir da sua concessão (ex nunc), conforme o artigo 11, §1º da Lei 9.868/99. 

3. No caso dos autos, a União juntou um documento à fl.123 que demonstra ter havido uma 
notificação pessoal, em 20/11/1992. Contudo, a pessoa notificada é o ¿porteiro¿.   Em casos similares, a 
jurisprudência tem admitido a validade de notificação entregue no endereço do notificado, não se exigindo 
que o AR seja assinado por ele próprio (AgRg no AREsp 57.707/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 07/05/2012; AC 01008637220124025101,  Juiz Federal 
Convocado RICARDO PERLINGEIRO, TRF2 ¿ Terceira Turma Especializada, EDJ2F 28/03/2014; APELAÇÃO 
05033808720094025101, Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, TRF2 ¿ Terceira Turma Especializada, EDJ2F 
21/06/2017). 

4. Portanto, não existem elementos para reconhecer a nulidade do procedimento demarcatório, razão 
pela a sentença merece reforma na parte que determina o cancelamento do registro do imóvel como terreno 
de marinha na SPU.  

5. Por outro lado, a sentença reconheceu com acerto que não foram cumpridos t odos os requisitos 
para autorizar a cobrança das receitas patrimoniais, como taxa de ocupação, foro e laudêmio.   Isso porque 
o procedimento de identificação e demarcação do bem da União não se esgota pela lavratura do termo no 


