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Revista 1 volume 2 -  abril/junho 1990 

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 19 - CE - REGISTRO Nº 89.05.02872-1 

Relator: SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Autora: UNIÃO FEDERAL 
Réus: LEVIR MARTINS DE MEDEIROS E OUTROS 
Advogados: DR. JOSÉ CLÁUDIO MEDINA E OUTROS 
 
EMENTA 

Ação Rescisória. Renúncia. Decadência. Violação de Dispositivo de Lei. 
I - A renúncia ao recurso na execução do julgado rescindendo não atinge a Ação 
Rescisória. 
II - Não ocorre decadência quando a demora na citação decorreu da ineficiência do 
aparelho judiciário. 
III - Comprovado que não houve violação de literal disposição de lei, é de ser 
improcedente a Rescisória lastrada no art. 485, V, do CPC. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas. Decide o plenário do 
Tribunal Regional Federal da Se Região, por unanimidade, julgar improcedente a 
Rescisória, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife,16 de agosto de 1989. 
Juiz RIDALVO COSTA Presidente 
Juiz ARAKEN MARIZ Relator 
 
RELATÓRIO 
A União Federal promove Ação Rescisória contra LEVIR MARTINS DE MEDEIROS E 
OUTROS., alegando o seguinte: 
Os Réus, todos da reserva remunerada da Aeronáutica, obtiveram sentença favorável nos 
autos da Ação Ordinária nº 338I84 - Seção Judiciária do Ceará, da lavra do eminente Juiz 
ORLANDO REBOUÇAS, pelos seguintes fundamentos: 
- Eram todos Terceiros Sargentos da reserva, tendo ingressado na Força Aérea na 
qualidade de Soldados e, após cursos foram promovidos a Cabo, onde adquiriram 
estabilidade por contarem com mais de dez anos; 
- Com o advento do Decreto 69.951, de 19/07n1, houve a permissão de acesso às 
graduações imediatamente superiores, a partir de Terceiro Sargento, após cumprimento 
de estágio de aperfeiçoamento. O Decreto 80.096/77 revogou a exigência do prazo 
máximo de 07 (sete) anos para promoção para os Supervisores de Taifa, os Sargentos do 
Quadro de Músicos e os do Quadro Complementar ao qual pertenciam os autores; 
- Diversos Taifeiros-mores, igualmente aos Autores, foram promovidos a Terceiro 
Sargento, no entanto tiveram promoções às graduações de Segundo, Primeiro Sargento e 
Suboficial, o que não se deu com os Promoventes. No aguardo do Estágio de 
Aperfeiçoamento, embora a Portaria n 057/GM02 de 30/06/71, do Ministério da 
Aeronáutica ordenasse a sua realização, o mesmo não aconteceu, extinto que foi ó 
Comando de Formação e Aperfeiçoamento, deixando em desigualdade os paradigmas; 
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- O descumprimento da norma feriu direito dos autores, violando o princípio constitucional 
da Isonomia, já que os Taifeiros mores - Terceiros Sargentos contemporaneamente aos 
Autores - galgaram postos superiores; 
- Julgou a Ação procedente, dando direito às promoções requeridas e incorporando-os ao 
Quadro Regular. 
Afirma a União que a sentença rescindenda feriu literal dispositivo de lei, pois o art. 54 da 
Lei 6.880/80 determina caber a cada Ministério Militar especificar normas para 
promoções, além do mais o critério condicionando a promoção ao estágio de 
aperfeiçoamento é específico para o Quadro Complementar, não se podendo argüir 
isonomia com os Taifeiros mores. 
Pede rescisão do julgado e novo julgamento da causa. 
Na contestação os RR sustentam renúncia tácita ao direito de ação, pois na execução do 
julgado de 1º grau a União não se opôs à sentença homologatória de cálculos. Alegam 
também que a demora na citação resultou em decadência, nos termos do art. 219, § 2º e 
3" do CPC. No mérito pedem a improcedência da Rescisória, pois a sentença de 1º grau 
aplicou a norma cabível e o princípio da isonomia. Levantam o descabimento da 
Rescisória a teor das Súmulas nºs 134-TFR e 343-STF. 
Sobre as preliminares argumenta a União que a renúncia ao recurso no processo de 
execução não atinge a Rescisória, pois são ações distintas; a decadência não pode atingir 
a parte pela demora na citação ter sido provocada pelo aparelho judiciário. A propositura 
da Ação foi tempestiva. 
Embora citados, não compareceram a Juízo os Réus VALDIR MAR QUES 
CARNEIRO e JOSÉ WILSON SALES. 
Dispensada a revisão nos termos do Regimento Interno, art. 30, IX 
É o relatório. 
 
VOTO 
Rejeito inicialmente a preliminar levantada pelo Ministério Púbico de nulidade do 
julgamento, por defeito de publicação da parte, por entender que não trouxe prejuízo, pois 
o mesmo falou no julgamento pedindo a procedência da Rescisória. 
Também rejeito as preliminares levantadas pelos Réus, pois a renúncia da União em 
execução não atinge a Rescisória, por serem ações distintas e a demora na citação foi 
provocada por falta de estrutura do aparelho judiciário. 
A presente Ação tem como objeto rescindir a sentença que concedeu isonomia a militares 
que, embora em situações semelhantes, tiveram tratamento desigual. Na interpretação do 
art. 22, § 5º e § 9º do Decreto nº 80/096/77 a administração militar utilizou-se de dois 
critérios. Transcrevo-os a seguir: 
"§ 5º - O Sargento do Corpo de Pessoal Graduado da Aeronáutica não poderá 
permanecer mais de 07 (sete) anos consecutivos na mesma graduação, e, neste caso 
deverá ser promovido, independente de vagas à graduação imediatamente superior, 
desde que satisfaça as demais condições previstas neste Regulamento." 
"§ 9º - O disposto no § 5º deste artigo não se aplica aos Sargentos pertencentes à 
especialidade de Músico, Supervisor de Taifa e do Complementar de Terceiros 
Sargentos." 
Utilizou-se a administração militar dos dispositivos transcritos para excluir os 
componentes do Quadro Complementar do acesso às classes superiores, no entanto 
aboliu as exigências de acesso para os Taifeiros, que foram equiparados aos primeiros 
pelo Decreto mencionado. A sentença de 1º grau, aplicou o princípio constitucional da 
isonomia e não feriu dispositivo legal, posto que o dito dispositivo não chegou a ter 
vigência. Logo que instituída a exigência de estágio, o Órgão responsável pela sua 
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criação foi extinto, e a exigência dispensada para a classe dos Taifeiros. 
Não pode a administração, lastreada no poder discricionário, extrapolar seus limites a 
ponto de utilizar duas interpretações diferentes a uma. mesma norma, implicando em 
prejuízo a servidores, vetando-Ihes direito concedido a paradigmas seus, sem qualquer 
fundamento que justifique a discriminação. 
Pelo exposto, meu voto é pela improcedência da Rescisória. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 25 - PE 

Relator: O EXMº SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Agte.: ALOÍSIO DA CUNHA MORAIS FILHO 
Agdos.: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E UNIÃO FEDERAL 
 
EMENTA 

Medida liminar em ação civil pública. Poder de cautela do Juiz que pode ser exercido com 
ou sem justificação prévia. 
1. Se o Juiz, com base na prova documental que lhe foi apresentada, firma a convicção 
da existência de um fumus boni jaris e de pericalum in mora e, com base em tais 
pressupostos, concede medida liminar em ação civil pública, deve ser prestigiada a sua 
posição, salvo se ficar demonstrada a existência de direito com características de liquidez 
e certeza para ilidi-la. 
2. Discricionariedade outorgada pela lei ao julgador, a qual, se exercida dentro da 
prudência imposta pela conveniência e oportunidade, não merece reparo. 
3. A suspensividade de recursos de agravo é uma faculdade que a lei concede ao 
julgador (art. 14, da Lei 7.347, de (24.07.85), a qual só deve ser empregada quando a 
pretensão da parte recorrente se estriba em direito e fato incontroversos. 
4. Construção de muro ou dique na foz do Rio Jaboatão feita por particular, sem a 
aprovação da Capitania dos Portos, que foi suspensa por medida cautelar em ação civil 
pública. Manutenção do despacho. Improvimento do agravo. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a SEGUNDA TURMA do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. . 
Recife,1º de agosto de 1989. 
Juiz JOSÉ DELGADO Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O Sr. JUIZ JOSÉ DELGADO: -Trata-se de agravo de instrumento interposto contra 
decisão do MM. Juiz Federal da 6ª Vara de Pernambuco que, em ação civil pública, 
concedeu liminar para que sejam paralisadas as obras de construção de dique de pedra à 
foz do Rio Jaboatão, sob a cominação da multa diária de Cz$ 100.000,00 (cem mil 
cruzados), em caso de descumprimento. 
O agravante entende que, na ação civil pública, não há agressões ao meio ambiente que 
possam afetar pescadores da região, porém, um evidente interesse privado vestido da 
roupagem de interesse público. Acrescenta que é descabida liminar em ação ordinária e 
que o art. 12, da Lei nº 7.347, de 24.07.85, pressupõe, implicitamente, a exigência de 
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medida cautelar para que tal medida seja concedida. Por último, afirma ser regular a obra 
realizada, não só por ser proprietário do terreno, mas, também, porque o rio Jaboatão 
alagava e alaga o mesmo, pelo que requereu e obteve do Ministério da Marinha  - 
Diretoria de Portos e Costas, por intermédio da empresa imobiliária de que é sócio, 
autorização para dragar o rio, bem como autorização da Prefeitura Municipal para a 
construção do muro, cuja finalidade é a de proteger o seu imóvel. 
As partes agravadas, em contraminuta, afirmaram da legalidade do despacho concessivo 
da liminar e que inexiste autorização, tanto da Capitania dos Portos, como da Prefeitura 
Municipal para a construção do dique sobre o leito do rio, como se observa facilmente nas 
fotografias em cores vindas para os autos. 
Decisão mantida. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O Sr. JUIZ JOSÉ DELGADO: - Entendo que a liminar, em ação civil pública, com ou sem 
justificação, é medida discricionária que a lei outorgou ao Juiz. É desdobramento do poder 
de cautela, o qual, se exercido sem alongamentos que ultrapassem a normalidade do 
ordenamento positivo, merece ser prestigiada. 
Na hipótese, permite o art.12 da Lei 7.347, de 24.7.85, que "poderá o Juiz conceder 
mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo". A 
faculdade concedida ao Juiz é um fato apoiado pela norma jurídica. Ele será o senhor da 
conveniência e da oportunidade da concessão da medida. Esta deverá prevalecer, salvo 
se ficar demonstrado, no recurso de agravo que houve violação de direito líquido e certo 
ou de prejuízo sem condição de reparabilidade. 
Não é a hipótese agravada. O Juiz, ao conceder mandado liminar: determinando a 
suspensão da obra (do muro ou dique), só a prova no curso da ação irá configurar a 
natureza da construção, o fez fundado na existência de um fumus bonis juris e de um 
periculum in mora. Lógico que, para tanto considerar, deve ter influenciado no seu 
convencimento os documentos apresentados pela Diretoria de Portos e Costas, da 
Capitania dos Portos do Estado de Pernambuco, Ministério da Marinha, que notificou o 
agravante para se defender da notificação onde lhe é imputado o fato de construir, de 
modo irregular, sem parecer do Ministério da Marinha, uma obra na foz do Rio Jaboatão, 
contrariando o art. 320 do R.T.M., além dos embargos feitos à mesma pela Prefeitura 
Municipal de Jaboatão (docs. de fls. 61/62). Registre-se que o primeiro documento, a 
notificação expedida pelo Ministério da Marinha, data de 30.09.88, enquanto as 
autorizações que o agravante diz terem sido concedidas foram passadas em momentos 
anteriores. Outrossim, o alvará expedido pela Prefeitura Municipal de Jaboatão, em que 
se funda o agravante, datado de 19 de fevereiro de 1988, não autoriza a construção de 
um muro ou dique na foi do Rio Jaboatão, e sim, a edificação de um muro de arrimo na 
área frontal do Loteamento Praia do Sol, localizado em Barra de Jangada, no mesmo 
Município. Só a perícia definirá a controvérsia agora apontada. 
Por tais considerações, mantenho á decisão agravada, por entender não haver o MM. 
Juiz de primeiro grau extrapolado o seu poder de cautela, ao conceder a liminar. 
Outrossim, é de boa política, em tais casos, não se conceder efeito suspensivo ao 
recurso, salvo em situações onde fiquem evidenciados ferimentos a direito consolidado, 
sob pena de se tornar ineficaz o propósito da medida liminar. 
Nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 148 - PB 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Agrte COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM 
Adv.: RENATO PAULINO DE CARVALHO FILHO 
Agrdo: SINDULFO DE ASSUNÇÃO SANTIAGO 
Adv.: ORVÁCIO DE LYRA MACHADO 
 
EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADVOGADO. EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DA 
PROFISSÃO EM OUTRA SEÇÃO DA OAB. LEI Nº 4.215/63, ART. 56. 
- Os procuradores de autarquias e outros órgãos públicos são advogados como todos os 
demais inscritos na OAB e, assim, devem sujeitar-se aos preceitos do respectivo Estatuto, 
inclusive. no que concerne ao exercício profissional temporário ou eventual em localidade 
sob a jurisdição de uma outra Seção da OAB que não aquela em que possuam sua 
inscrição definitiva (Lei nº 4.215/63, art. 56 e §§). 
- Agravo desprovido. 
 
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 ao agravo, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos 
e que ficam integrando o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de março de 1990 (data do julgamento). 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente 
Juiz ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: - (RELATOR): 
A COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM insurge-se contra o despacho de 
fls.15, proferido nos autos da Ação Ordinária nº 813/84, que transformou em diligência o 
julgamento para fins de comprovação de cumprimento da exigência contida no § 2º do art. 
56 do Estatuto da OAB, pelo seu procurador. 
A agravante, em suas razões às fls. 6/8, alega que o referido dispositivo não só autoriza o 
exercício profissional, em caráter permanente, do advogado na jurisdição da respectiva 
seção onde tem a sua inscrição principal, como também, o seu exercício eventual em 
todo território nacional, por 5 vezes. Esclarece a agravante que é uma autarquia federal, 
com sede no Rio de Janeiro e jurisdição sobre todo o território nacional, de modo que 
seus representantes legais têm liberdade e legitimidade judicial em qualquer estado da 
federação onde se façam necessários, acrescentando, ainda, que a inexistência de 
comunicação à seção da Ordem onde eventualmente atuam, não é considerada nem 
mesmo falta disciplinar conforme se depreende do art. 103 da Lei 4.215/63. 
O agravado apresenta, em sua resposta às fls. 21/23, documento novo (fls. 24) com o 
objetivo de provar que o número de ações intentadas pelo mesmo representante legal da 
agravante já excedeu o número permitido, ou seja, 5. 
Ao final, requer o agravado que seja julgado improcedente o presente recurso. 
Mantido o despacho agravado, foram os autos remetidos ao extinto Tribunal Federal de 
Recursos, e, posteriormente, com a instalação deste E. Tribunal Regional Federal da 5ª 
Região, vieram a mim distribuídos, prontos para julgamento. 
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É o relatório. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR):O art. 56 e seus §§ 1º e 2º do 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 4.215/63) estabelecem que a 
inscrição principal habilita o advogado ao exercício permanente de sua atividade na 
Seção onde se inscreveu, e ao exercício eventual ou temporário em qualquer parte do 
território nacional; o exercício profissional temporário consiste em intervenções judiciais 
que não excedam de cinco causas por ano e a legitimação do exercício temporário da 
advocacia se faz mediante comunicação do advogado de uma Seção da OAB ao 
Presidente de outra, acerca do ingresso em Juízo nessa outra Seção. 
Os procuradores de autarquias e outros órgãos públicos, como é o caso da Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM, ora agravante, são advogados como os demais inscritos na 
OAB, e, nestas condições, devem sujeitar-se aos preceitos do respectivo Estatuto, 
inclusive no que concerne ao exercício temporário ou eventual da Advocacia em local sob 
a jurisdição de uma outra Seção da OAB que não aquela em que possuam sua inscrição 
definitiva. 
No caso objeto do despacho agravado, o Procurador da agravante, patrocinando os 
interesses desta, temporariamente, no Estado da Paraíba, não cumpriu o exigido pelo art. 
56 e parágrafos da Lei nº 4.215/63, o que. levou, a pedido da agravada, o MM. Juiz 
prolator do despacho a mandar diligenciar a respeito. 
Está, portanto, correto, o respeitável despacho, de vez que, por meio dele, pretende o 
MM. Juiz a quo dar cumprimento a dispositivo do Estatuto da OAB, que se aplica aos 
Advogados em geral, quer postulem ou não como procuradores de pessoas jurídicas de 
direito público. 
Assim, nego provimento ao Agravo. 
É o voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 176 - CE 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Agrte.: INSTITUTO JURÍDICO DAS TERRAS RURAIS - INTER 
Agrdo.: AGROPECUÁRIA XARAPAZ LTDA 
Adv.: FRANCISCO DE ASSIS DE F. CAVALCANTE 
 
EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. 
MEDIDA CAUTELAR. LIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 
- Uma vez suspeitadas dúvidas a respeito da caracterização, destino e utilização do 
terreno desapropriando, que se alega tratar-se de empresa rural, tem-se por prudente e 
acertada a medida que visa a suspensão do processo expropriatório até que se esclareça, 
nas vias ordinárias, se o imóvel é ou não passível de desapropriação por interesse social. 
- Agravo desprovido. 
 
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 ao agravo, nos termos do relatório notas taquigráficas constantes dos autos e 
que ficam integrando Custas. como de lei. 
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Recife. 29 de março de 1990 (data do julgamento). 
Juiz Presidente - HUGO MACHADO 
Juiz Relator - ORLANDO REBOUÇAS 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUlZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR):O INSTlTUTO NACIONAL DE 
COLONIZAÇAO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA insurge-se contra o despacho 
concessivo de medida liminar que sob esteve processamento da Ação de Desapropriação 
para fins de reforma agraria (fls. 14!15). 
O Agravante esclarece que o imóvel a ser desapropriado foi classificado como latifúndio 
por exploração pelo laudo de Vistoria e Avaliação constante do processo administrativo 
INCRA nº 43R/R7, às fls.18/13, destes autos, e que, em sendo a medida cautelar 
preparatória da ação ordinária de nulidade, restará esta sem objeto, uma vez que não 
ocorrerá a desapropriação. 
A agravada, as fls. 66/68, contesta a classificação do imóvel como latifúndio por 
exploração e faz juntada de levantamento das benfeitorias existentes na propriedade 
citada. levantamento este realizado pela EMATERCE em data posterior ao documento a 
que se referiu o agravante. A agravada deseja, assim, comprovar que a exploração 
econômica do seu imóvel atende aos requisitos de cumprimento da função social da terra, 
caracterizando-se como empresa rural. 
O MM. Juiz "a quo". às fls. 71v/72, manteve a decisão agravada, fazendo referência à 
jurisprudência do colendo T.R.F. 
Subiram os autos ao extinto T.F.R. e, posteriormente, com a instalação deste E. Tribunal 
Regional Federal - 5ª Região, vieram a mim distribuídos, prontos para julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR):O objetivo do presente Agravo é 
a reforma do despacho concessivo de liminar pela qual foi sobrestado processo de 
desapropriação para fins de reforma agrária movido pelo INCRA contra a empresa autora 
da medida cautelar. 
Diz o Agravante que, "a prevalecer decisão tão absurda, ficará toda a atividade do órgão, 
que decorre de parâmetros legais, a mercê dos humores judiciários, justo que o despacho 
concessivo da liminar, sob todos os ângulos que se o enfoque, não tem a mínima 
fundamentação na legislação específica". 
Entendo que, caso não viesse a ser deferida a medida cautelar intentada pela 
expropriada, em preparação à ação ordinária na qual pretende demonstrar tratar-se de 
empresa rural produtiva, poderia esta vir a sofrer danos irreparáveis ou de difícil 
reparação, no caso de consumação do ato. expropriatório antes que lhe fosse dada a 
oportunidade de provar ser uma empresa insuscetível de desapropriação. 
Portanto, uma vez suscitadas dúvidas a respeito da caracterização, destino e utilização do 
imóvel que o INCRA pretende desapropriar, tenho por prudente e acertada a medida 
objeto deste Agravo, com a suspensão do processo expropriatório até que se esclareça, 
na Ação Ordinária, se as .terras em referência pertencentes à Agravada, são ou não 
passíveis de desapropriação por interesse social. 
Isto posto, nego provimento ao Agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 253/89 - CE 
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Agravante: JOÃO GENTIL JÚNIOR 
Advogado: JOSÉ ROBERTO MENESCAL DE ABREU E OUTRO 
Agravado: FRANCISCA VASCONCELOS E OUTROS 
Advogado: JOSÉ FELICIANO DE CARVALHO 

Relator: JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 
EMENTA 

Processual. Agravo de Instrumento. Exceção de lncompetência. Sendo objeto da medida 
cautelar terreno de marinha, irreparável a decisão que entendeu pela competência da 
Justiça Federal para o feito. Não pondo termo ao processo a decisão que resolve tal 
exceção, é a mesma de ser considerada como decisão interlocutória (artigos 162, 1º e 
309 do CPC), que tem como recurso o agravo de instrumento, retido ou não. Inexistindo 
sucumbente em tal decisão não há como aplicar-se o art. 20 do C.P.C. a quem não teve 
aceita a sua tese. Agravo parcialmente provido, para excluir a condenação do agravante 
nos honorários advocatícios. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. Decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, DAR 
provimento parcialmente ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Juiz Relator, 
na forma do relatório e notas taquigráficas dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 06 de dezembro de 1989. 
Juiz JOSÉ DELGADO (Presidente da 2ª Turma) 
Juiz PETRUCIO FERREIRA (Relator) 
 
RELATÓRIO 
O JUIZ PETRUCIO FERREIRA: JOÃO GENTIL JUNIOR, nos autos da Exceção de 
Incompetência oferecida na Medida Cautelar Inominada proposta por Francisca 
Vasconcelos e outros, agravou de instrumento da decisão que julgou improcedente 
referida Exceção. 
Argüi em suas razões que o incidente sugerido na Cautelar proposta carece de ser 
decidido pelo Juízo de Direito da Comarca de Aquiraz - CE, processante de ação principal 
bem como de execução de seu julgado e que a citada cautelar, nenhuma dependência 
guarda com uma outra cautelar já proposta e de há muito julgada e com trânsito em 
julgado. 
Consta do autos cópia da decisão agravada proferida na Exceção de Incompetência que 
concluiu pela improcedência da Exceção apresentada (fls. 153/154) por considerar que a 
medida cautelar proposta por Francisca Vasconcelos e outros visa assegurar direito 
reconhecido por sentença prolatada por Juízo Federal, sendo o mesmo competente para 
sua apreciação e mais que o litígio versa sobre terreno de marinha. 
Em sua resposta os agravados esclarecem que a finalidade da cautelar é resguardar o 
direito sobre terras da União das quais detêm a posse e não guarda relação com outras 
ações havidas entre particulares no foro de Aquiraz. Pretendem assim a propositura de 
ação de indenização por danos sofridos, causados pelo ora agravante. E mais que a 
referida Exceção apresenta-se como medida protelatória a ação da Justiça, sendo o 
recorrente litigante de má fé. 
Mantida a decisão agravada. . 
É o relatório. 
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VOTO 
O JUIZ PETRUCIO FERREIRA: O presente agravo se insurge contra decisão prolatada 
pelo MM Juiz Hugo Machado, em incidente de Exceção de Incompetência no processo 
cautelar nº 505/86, que restou por não acatar tal exceção e ainda por condenar o 
excipiente em verbas de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à 
causa, devidamente atualizado. 
Quanto ao mérito de tal decisão, destaco da mesma o seguinte: 
"Cuida-se de querê-la antiga entre o excipiente e os excetos, tendo como objeto a posse 
de imóvel situado na área praiana de Aquiraz. A respeito dessa pendência existem as 
sentenças de fls. 29/42 e 43/46, deste Juízo Federal. 
Se a medida cautelar, de que ora se cogita, tem por fim assegurar direito reconhecido em 
sentença deste Juízo, é fora de qualquer dúvida razoável ser este Juízo competente para 
sua apreciação. 
Admitindo, porém, que não houvesse conexão alguma entre a cautelar de que se cuida e 
as prefaladas sentenças deste Juízo, ainda assim a competência para apreciá-la seria 
inegavelmente da Justiça Federal, eis que o litígio em tela versa induvidosamente, a 
respeito de terreno da marinha. 
DECISÃO: Pelas razões expendidas, julgo a exceção improcedente, dando pela 
competência deste Juízo." 
Pelos próprios fundamentos de tal decisão, entendo. deva ser a mesma mantida no 
tocante a reconhecer como competente para conhecer da ação cautelar a Justiça Federal, 
pois, independente da ação principal ter sua sentença transitado em julgado, dizendo tal 
medida requerida respeito a terreno de marinha, indubitavelmente a competência é da 
Justiça Federal. 
Por outro lado, considerando que a Exceção de Incompetência dentro da técnica 
processual é resolvida por decisão interlocutória, conforme se depreende do artigo 309 do 
CPC, vez que tal decisão não pondo termo ao processo, nos termos precisos do art.162, 
§ 1º da mesma lei processual civil, não é de sei considerada sentença, não só tem como 
recurso o agravo de instrumento retido ou não, como, igualmente, não deixa lugar para 
sucumbência de modo a autorizar a aplicação do artigo 20 do CPC. 
Vale dizer, não se tratando de sentença a decisão que resolve a exceção de 
incompetência, não há como se condenar na verba de honorários advocatícios quem não 
teve aceita a sua tese. 
Por tais razões dou provimento parcial ao presente agravo, para excluir da decisão que 
resolveu a exceção de incompetência, a condenação do agravante, nos honorários 
advocatícios. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 280 - CE 

Agravante: FRANCISCO LAERCIO DE OLIVEIRA BEDE e cônjuge 
Advogado: JOSÉ LEÔNIDAS DE FREITAS 
Agravado: UNIÃO FEDERAL 
Relator: Juiz NEREU SANTOS 
 
EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO 
LIMINAR DE POSSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO PROPOSTA HÁ MENOS DE ANO E DIA 
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DA DATA DO ESBULHO. 
I - Tendo sido a ação possessória ajuizada há menos de ano e dia de ocorrido o esbulho, 
cabível é a concessão de mandado liminar de posse. 
II - O agravo de instrumento não é meio hábil à discussão acerca da natureza da 
ocupação de imóvel. 
III - Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados este autos, em que são partes as acima indicadas. Decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal, por unanimidade, negar provimento ao agravo, nos 
termos do voto do Juiz Relator, a do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam na forma fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 31 de outubro de 1989 
Juiz PETRUCIO FERREIRA (Presidente) 
Juiz NEREU SANTOS (Relator) 
 
RELATÓRIO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: Cuida-se de agravo de instrumento intentado por 
FRANCISCO LAÉRCIO DE OLIVEIRA BEDÊ E SUA MULHER contra despacho do MM. 
Juiz Federal da 2ª Vara do Estado do Ceará, então o eminente Juiz HUGO MACHADO, 
que hoje integra esta Casa, que concedeu liminar em ação de reintegração de posse 
promovida pela UNIÃO FEDERAL. 
O caso de que se trata é de militar que, reformado, resiste em restituir imóvel que 
ocupava e que se encontra sob a administração militar. 
E o relatório. 
 
VOTO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: O presente agravo foi interposto contra decisão do 
eminente Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, Dr. Hugo de Brito 
Machado que, na época, exercia a judicatura naquela Seção Judiciária e hoje integra a 
composição desta Colenda Corte. 
Na ação de reintegração de posse ajuizada pela União Federal contra o ora agravante, 
deferiu o Douto Juiz Federal a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, a 
favor da União, sem a audiência do réu. 
Entendeu o agravante ser ilegal a decisão do Juiz a quo, porquanto "é impossível admitir-
se o procedimento especial de natureza possessória, quando a matéria envolve assunto 
locatício". 
Acrescentou, ainda, o agravante, que já decorreram mais de um ano do suposto esbulho 
e, caso não houvesse a proibição antes referida, o procedimento a ser utilizado deveria 
ser o ordinário e não o especial. 
Pediu, assim, a cassação dos efeitos do despacho concessivo da liminar de reintegração 
de posse. 
O ilustrado Juiz Federal nomeou, ainda, nos autos da ação de reintegração de posse, em 
favor do réu, curador à lide, na pessoa do Dr. Francisco de Assis de Souza Cavalcanti, 
face a alegação da incapacidade civil do promovido, sendo o seu despacho posterior à 
data do presente agravo. 
Na verdade, não tem qualquer razão o agravante quando alega que a ação de 
reintegração de posse fora proposta, depois de um ano do dia da data do esbulho, não 
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podendo, destarte, ser adotado o procedimento constante do artigo 929 do Estatuto 
Processual Civil. 
Ora, o desligamento do réu, do serviço ativo das Forças Armadas, em razão de sua 
reforma, ocorreu no dia 6.11.85, tendo, portanto, segundo o termo de locação e 
responsabilidade que foi firmado, o prazo de noventa dias para desocupar o imóvel 
utilizado. Por conseguinte, o termo inicial da turbação seria a partir de 6.2.86. A ação 
proposta pela União Federal foi ajuizada no dia 26.11.86, portanto, a menos de um ano e 
dia da data do esbulho. 
Por outro lado, não comporta, no presente agravo, a discussão em torno da natureza da 
ocupação do imóvel por parte do agravante, matéria essa que fica reservada ao âmbito da 
ação de reintegração de posse. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo para manter a decisão do douto Juiz Federal 
que determinou a expedição de mandado liminar de posse. 
É o meu voto. 
NEREUSANTOS 
Juiz Relator 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO  Nº 326 - SE 

Agravante: PROPAG - PROPAGANDA, PROMOÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA. 
Advogado: SILVIO ROBERTO LIMA BASTOS 
Agravado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Advogado: ARISTARCO B. BEZERRA DE MENEZES 
Agravado: BANESE - CRÉDITO IMOBILIÁRIO S/A 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
 
EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO. 
- Uma vez não ilidida a presunção de legitimidade do título executivo, em virtude de 
improcedência dos embargos do devedor, deve-se prosseguir na execução, atribuindo-se 
tão-somente efeito devolutivo à apelação. 
- A expressão embargos à execução contida no inciso V, do art. 520, do CPC, é gênero, 
do qual é espécie embargos à arrematação. 
- Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, por unanimidade, negar 
provimento ao agravo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 9 de. novembro de 1989. 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO: PROPAG - PROPAGANDA PROMOÇÕES E 
REPRESENTAÇÕES LTDA agrava de instrumento da decisão do MM. Juiz Federal da 1ª 
Vara, da Seção Judiciária de Sergipe, que recebeu sua apelação, interposta nos autos 
dos Embargos à Arrematação, opostos pela ora agravante, no efeito tão-somente 
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devolutivo. 
Sustenta a agravante que o despacho agravado não tem amparo legal. Eis que o art. 520, 
incisos I a V, do Código de Processo Civil, dispõe, exaustivamente, sobre os casos em 
que a apelação será recebida com efeito tão somente devolutivo, não sendo o caso de 
que se cuida. 
Contra-razoou o IAPAS (fls. 21/23). 
O MM: Juiz "a quo" manteve o despacho agravado, por entender que a expressão 
"embargos à execução", contida no inciso V, do art. 520, é gênero, e que embargos à 
arrematação é uma de suas espécies. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Não merece reparo o despacho agravado. 
Dispõe o art. 586, .do CPC, que "a execução para cobrança de crédito fundar-se-á 
sempre em título líquido, certo e exigível". E nos arts. 584 e 585 relaciona os títulos 
executivos. Vale dizer, os títulos que têm a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. 
Coerente com tal princípio, o legislador atribuiu efeito tão-somente devolutivo à apelação, 
interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos (art. 520, V). É lógico. 
Se o título executivo tem a presunção de legitimidade, que não foi desconstituída com os 
embargos, não poderia nem deveria ser suspensa a execução. É esse o espírito da lei. 
No caso de que se cuida, proposta a execução, e arrematado o bem em hasta pública, o 
executado, ora agravante, opôs embargos à arrematação, restando o mesmo julgado 
improcedente. A situação é rigorosamente a mesma.. A tentativa de ilidir a presunção de 
legitimidade do título executivo não vingou, persistindo, assim, a liquidez, a certeza e a 
exigibilidade do título. 
Entendo, assim, que os "embargos à execução", de que trata o inciso V, do art. 520, do 
CPC, é gênero, do qual são espécies os embargos à execução, os embargos à 
arrematação e os embargos à adjudicação. 
Com tais considerações, nego provimento ao agravo. 
É como voto. 
HUGO MACHADO  
Juiz Relator 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 406/89 - PB 

Agravante: GENIVALDO PEREGRINO ALBUQUERQUE SILVA E OUTROS 
Advogado: Dr. JOSÉ HÉLIO DE LUCENA 
Agravada: UNIÃO FEDERAL 

Relator: JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 
EMENTA 

Processual. Agravo de Instrumento. Competência relativa. lnsistindo o interessado na 
distribuição, independente do Juiz, antes de receber a inicial, ter se dado por 
incompetente, "ratione loci", em respeito ao comando do artigo 112 do CPC , que 
estabelece que a incompetência relativa não pode ser apreciada pelo Juiz, de ofício, ao 
mesmo só resta "si et in quantum" aceitar sua competência, cabendo ao réu, se quiser, 
"oportuno tempore". e na forma processual estabelecida no art. 307 do CPC. excepcionar 
o juízo. Agravo procedente. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. Decide a segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, DAR 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife.13 de fevereiro de 1990 
Juiz PETRUCIO FERREIRA  
Presidente da 2ª Turma e Relator 
 
RELATÓRIO 
O Juiz PETRUCIO FERRElRA (Relator): GENIVALDO PEREGRINO ALBUQUERQUE 
SILVA E OUTROS agravaram de instrumento de despacho prolatado nos autos da Ação 
Ordinária nº 866-I/R8, que movem contra a União Federal. perante a 2ª Vara Federal/PB, 
às fls. 43. 
Os autores, residentes em vários Estados da Federação, propuseram Ação Ordinária por 
preterição de direito perante a Seção Judiciária da Paraíba. O douto ,julgador entendeu 
ser competente tão somente para apreciar a situação dos domiciliados na área sob sua 
jurisdição. Afirma que, quanto aos demais, competente será o foro do Distrito Federal ou 
do Estado em que forem domiciliados. Despachou intimando os autores a emendarem a 
inicial, no que se refere à competência. 
Os autores esclareceram. em seguida, que a Constituição Federal. em seu art. 109, § 2º, 
confere à parte a faculdade de optar por qualquer dos foros ali mencionados. Ademais, 
prosseguem, a competência relativa não poderia ser argüida de ofício, mas só mediante 
iniciativa, provocação, da parte contrária. 
Apesar de tal petição ter sido apresentada, o MM. Juiz, no despacho agravado, observou 
que, em que pese ter se manifestado a parte a destempo, não é cabível o 
desmembramento de ofício, pelo que insiste com a intimação dos autores para 
emendarem a peça iniciai, sob pena de vê-la indeferida. 
Formado o instrumento, que a agravada fosse intimada para se pronunciar e indicar 
peças. Transcorrido o prazo, sem qualquer manifestação e efetuado o preparo, o Juízo "a 
quo" manteve a decisão agravada, determinando a subida dos autos a este Tribunal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: 
Estabelece o art. 113 do CPC que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício 
e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto a incompetência 
relativa, nos termos do art.112 c/c artigo 307 do CPC, há de ser argüida por meio de 
exceção, razão porque a jurisprudência, de modo pacífico, tem caminhado no sentido de 
que não pode o juiz, apreciar de ofício, a sua incompetência relativa. 
É verdade que, conforme jurisprudência trazida à colação por Teotônio Negrão e o seu 
Código de Processo Civil, se admite que ao despachar a inicial possa o Juiz declinar de 
sua competência, mesmo que relativa, mas se o interessado insistir na distribuição e, 
sendo esta meramente relativa, entende aquele processualista que ao Juiz só resta a "si 
et in quantum" aceitar sua competência: o réu, se quiser, que excepcione, mais tarde o 
juízo. 
É o caso presente. 
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Trata-se de competência territorial que, tal qual ocorre com a competência em razão do 
valor, poderá ser modificada, inclusive, através de cláusula de eleição do foro para os 
processos oriundos de contrato, nos termos da Súmula 335 do STF. não se aplicando 
pois, ao caso, a iderrogabilidade de que trata o artigo 111, em sua parte inicial, quando 
cuida da competência em razão da matéria e da hierarquia. 
Na verdade, tendo, no despacho agravado; o MM Juiz, antes de receber a inicial, 
declinado sua incompetência ratione toci, insistindo os autores em ajuizarem a ação na 
distribuição, é de concluir-se que ao MM Juiz compete a" dar continuidade ao feito, 
restando-lhe, tão só, "si et in quantum" a aceitar a sua competência e, o réu ou a ré, se o 
quiser, em tempo e na forma estabelecida no art. 307 do CPC que excepcione o juízo, 
não se devolvendo tal matéria a esta Egrégia Turma simplesmente porque não argüida 
por quem competente para tal - no caso do réu. 
Por tais razões, meu voto é para, modificando o despacho recorrido, dar provimento ao 
Agravo. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 418/90 - CE 

Agravante: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Advogados: Drs. JOSÉ SOBRAL FILHO E OUTROS 
Agravado: RIGOBERTO ROMERO BARROS - ESPÓLIO 
Advogado: Dr. JOSÉ DJALRO DUTRA CORDEIRO 

Relator: JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 
EMENTA 

Agravo de Instrumento. Medida Cautelar Preparatória de Ação de Nulidade de 
Desapropriação para Reforma Agrária. Objetivando comprovar-se em juízo a 
classificação, como empresa rural, ou ainda, a racional e adequada exploração do imóvel 
desapropriado, sem reparo despacho concessivo da cautelar liminarmente, à vista da 
identificação do "fumus boni ; juris" e do "periculum in mora". Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. Decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, NEGAR 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife,13 de março de 1990. 
Juiz JOSÉ DELGADO  
Presidente da 2ª Turma 
Juiz PETRUCIO FERREIRA  
Relator 
 
RELATÓRIO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: O INCRA, nos autos da Medida Cautelar 89.1381-5 que 
lhe move RIGOBERTO ROMERO BARROS - ESPÓLIO, agravou de instrumento do 
despacho do MM Juiz Federal da 5ª Vara - CE, que, equivocadamente, interpretando o 
inciso II, alínea "B", art. 22 do Decreto 84-.685/80, determinou abster-se o agravante de 
dar início a qualquer procedimento administrativo com base na alteração cadastral do 
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imóvel procedido ex-officio, nem implemente as providências necessárias à edição do ato 
expropriatório. 
Argüi em sua inicial que o autor, tentando evitar processo de desapropriação em imóvel - 
dito produtivo - de sua propriedade, buscou em cautelar preparatória a ação ordinária de 
nulidade, liminar protetora aos seus direitos ameaçados. Entretanto tal medida visa 
apenas protelar a desapropriação que, em vistoria realizada pelo ora agravante, 
classificou o imóvel como "latifúndio por exploração" (documento inserto no PA INCRA 
1739/88). Que em momento algum foi referido imóvel classificado como empresa rural, 
não sendo, inclusive comprovada esta condição pelo espólio. O despacho agravado 
invadiu violentamente a esfera reservada ao arbítrio legal da administração pública federal 
que visava pôr em execução as normas do Estatuto da Terra. 
Pede a reforma do despacho. 
Mantido o despacho agravado (fls.111). 
É o relatório. 
 
VOTO 
0 Juiz PETRUCIO FERREIRA (relator): No despacho agravado, o MM. Juiz assim se 
houve: 
"A jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR) firmou-se no sentido de 
admitir, em situações especiaIíssimas (do que é bom exemplo a alteração pelo INCRA da 
classificação de imóvel inicialmente classificado como "empresa rural") a produção 
antecipada de provas (a antiga vistoria ad perpetuam rei memoriam) a serem utilizadas 
aquelas na ação de nulidade do ato administrativo de desclassificação a ser 
oportunamente proposta, tal como o declina o Requerente (fls.6). 
As terras pertencentes ao Espólio podem mesmo vir a ser expropriadas, i.e., o Espólio 
pode mesmo vir a ser a Réu em ação de desapropriação que, segundo sé infere das 
informações trazidas com a inicial, deverá ser ajuizada pelo INCRA. 
Essa circunstância configura-se como o "fumus bonis juris". 
Por outro lado, proposta que seja a ação de desapropriação (e existem razões fundadas 
para se acreditar que assim seja feito) a concessão da liminar na imissão de posse 
enseja, muitas vezes, a destruição das provas a serem utilizadas ao fito de demonstrar 
ser o imóvel expropriado uma "empresa rural", à salvo, portanto, da expropriação. Há aí, o 
"perigo da demora". 
Atento a essas duas circunstâncias, concedo a medida liminar requerida determinando 
abstenha-se o INCRA de dar início a qualquer procedimento administrativo com base na 
alteração cadastral do imóvel procedida ex-offício, nem implemente as providências 
necessárias à edição do ato expropriatório da "Fazenda Jardim", enquanto não se efetuar, 
antecipadamente, a produção da prova relativa a ser ou não a área referida na peça 
pórtico, uma "empresa rural". 
A vistoria requerida é, desde logo, admitido Vistor Oficial o Eng.º Paulo de Cairo Nunes 
Perdigão. Oportunamente, i-se-o para o compromisso e para estimar, motivadamente e 
em dez dias, sua remuneração. 
Intimações pertinentes (a do INCRA, e em relação a este despacho, por mandato). 
Cite-se, inclusive a "União Federal". 
Insurgindo-se contra tal despacho, o agravante traz como fundamento de seu pedido, 
matéria de mérito da própria ação de nulidade de desapropriação, da qual é preparatória 
a cautelar deferida liminarmente. 
0 MM. Juiz, remetendo tal matéria a conhecimento no corpo daquela ação, agiu com 
prudência quando, vislumbrando no pedido deduzido, uma fumaça de um bom direito e, 
de modo a evitar um perigo iminente, deferiu liminarmente tal cautelar. 
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Irreparável entendo tal despacho que mantenho. 
Pelo improvimento do agravo. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 421/90 - PB 

Agravante: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Advogada: Dra. VERBNICA LEITE ALBUQUERQUE DE BRITO 
Agravada: ALZIRA DANTAS MOREIRA 
Advogada: Dra. ANNA TEREZA CAJU PITTARELLI 

Relator: JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 
EMENTA 

Processual. Agravo. Impugnação ao valor da causa. 
Em havendo dúvida quanto ao real valor da causa, e havendo impugnação, preferível 
fixar-se o mesmo de modo a permitir recurso ao Tribunal. Precedentes do extinto TFR. 
Agravo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. Decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, DAR 
provimento ao agravo, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 20 de março de 1990 
Juiz JOSÉ DELGADO (Presidente da 2ª Turma) 
Juiz PETRUCIO FERREIRA (Relator) 
 
RELATÓRIO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: O INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - 
INPS, nos autos da ação ordinária 2174-I que Ihe move ALZIRA DANTAS MOREIRA, 
agravou de instrumento da decisão que indeferiu a impugnação ao valor da causa que 
apresentou. 
Argüi em sua inicial que o valor atribuído à causa - Cz$ 70.000,00, apresenta-se de forma 
aleatória, com o intuito de suprimir o julgamento da o ela instância superior. 
Sem resposta ao agravo. 
No despacho agravado (fls.17) o MM. Juiz indeferiu a impugnação proposta que o INPS 
não juntou aos autos elementos concretos para proposta valor. fixação de novo valor. 
Decisão mantida. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA (relator): O despacho agravado e que foi prolatado nos 
autos da Impugnação ao Valor da Causa deduzida pelo Instituto ora agravante está nos 
seguintes termos: 
"O Impugnante não juntou elementos concretos para fixação de novo valor da causa. 
Indefiro a Impugnação". 
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A jurisprudência do extinto TFR tem caminhado no sentido de que "no caso de dúvida 
quanto ao real valor da causa, e havendo impugnação, é preferível que ele seja fixado de 
modo a propiciar recurso ao Tribunal". Nesse sentido, Teotônio Negrão se reporta a vários 
julgados em comentário ao art. 261 do CPC. 
Por tais razões, levando em consideração inclusive ter se chamado a atenção na 
impugnação deduzida tratar-se de ação de cobrança de dívida, onde para efeito de 
fixação do valor da causa há de observar-se o estabelecido no art. 259, I do CPC, meu 
voto é no sentido de dar provimento à apelação para fixar o valor da causa em 51 OTNs, 
conforme pedido em tal impugnação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 195 - SE 

Relator: O EXMº SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIAO FEDERAL 
Apelado: VALTER FEIJÓ COELHO 
Advogados: DRS. GICELMA SANTOS DO NASCIMENTO E NETÔNIO BEZERRA 

MACHADO. 
 
EMENTA 

PRESCRIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE APONTADA POR PARTICULAR. 
DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS. RECONHECIMENTO DA CAUSA EXTINTIVA 
DE ACIONAR. 
I. O Decreto nº 20.910, de 06.01.32, ao determinar a prescrição qüinqüenária de qualquer 
ação contra ato administrativo não fez qualquer distinção entre nulidade e anulabilidade. 
O prazo da prescrição incide em relação a quaisquer direitos pessoais, como o são os 
decorrentes de relação de serviço público. 
2. A prescrição qüinqüenal referida abrange qualquer direito ou ação. 
3. Se é certo que o ato administrativo ilegítimo não se torna válido pelo tempo decorrido, 
qualquer que seja o período de sua duração, pois, o que é vicioso continua sempre 
vicioso. Certo, também, é que prescreverá, no prazo de 5 cinco anos a ação do 
interessado para o invalidar, por não se justificar a instabilidade jurídica, mesmo que 
potencial, por todo e sempre. 
4. Em conseqüência, se o interessado não agiu dentro dos cinco anos autorizados pelo 
ordenamento positivo, o ato, mesmo inválido, firma-se, estabiliza-se não podendo mais 
ser anulado, quer por meio administrativo, quer por decisão judicial. 
5. Sentença reformada. Provimento do recurso. 

ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a SEGUNDA TURMA do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
dar provimento à apelação e à remessa oficial, esta tida como interposta, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de agosto de 1989 
Juiz JOSÉ DELGADO (Presidente e Relator) 
 
RELATÓRIO 
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O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: - A matéria objeto do presente recurso foi relatada, pelo 
ilustre Juiz de primeiro grau, do modo seguinte: 
"O demandante, Valter Feijó Coelho, via da presente ação movida contra a União Federal, 
pretende obter a declaração de nulidade de procedimentos administrativos contra ele 
instaurados na Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal em 
Sergipe nos quais foi punido. Calca-se no fato de, em todos, ter ocorrido cerceamento de 
defesa, reconhecido pela ré ante pedido na esfera administrativa ao determinar a 
anulação de dois dos procedimentos administrativos, deixando, contudo, de assim 
proceder com relação aos outros dois, por reconhecer que as punições, oriundas destes 
dois procedimentos, "foram alcançados pela prescrição qüinqüenária". 
Não há prescrição para a argüição de ato nulo, assevera em sua tese visto que a ampla 
defesa assegurada aos acusados pela Constituição alcança todos os processos, inclusive 
o administrativo. 
Para a demandada, a prescrição estabelecida no art. 1º do Decreto 20.910, de 1932, é 
evidente, lastreando-se em decisões pretorianos que transcreve, como também a 
prescrição administrativa já ocorreu, defendendo as punições disciplinares aplicadas com 
base na leio servidor tomou conhecimento das sindicâncias instauradas e nelas foi 
ouvido, tendo a autoridade se baseado em elementos comprobatórios da existência das 
infrações, fls.147 -153". 
S. Exª, ilustre Juiz a quo, Dr. Vladimir Souza Carvalho, acolheu a tese do autor e julgou 
procedente a ação, para declarar a nulidade dos procedimentos administrativos 
questionados. 
A União Federal, renovando os argumentos postos na sua defesa, apelou. 
Houve contra-razões, com a repetição da tese inaugural. 
O ilustre Juiz a quo não submeteu a sentença ao duplo grau de jurisdição. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: - O caminho seguido pela douta sentença apelada não 
está de conformidade com os pronunciamentos doutrinários e jurisprudências  sobre a 
matéria 
A análise do Decreto n 20.910, de 1932, e do Decreto-lei n 4.597, de 19 de agosto de 
1942, determina a conclusão de que a prescrição ali acentuada abrange as dívidas 
passivas da União, dos Estados, dos Municípios, das suas autarquias e entes para-
estatais, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Publica federal, 
estadual ou municipal, seja qual .for a sua natureza. É do texto de legislação reguladora 
da entidade questionada que decorre a afirmação aqui posta. 
A respeito do tema começo por tomar a lição de Eduardo P. Pessoa Sobrinho, in "Manual 
dos Servidores do Estado", Ed. Freitas Bastos, 12ª ed., vol. II, págs. 840/841, verbis: 
"Ora, se o interessado deixou de recorrer administrativamente, no tempo e prazo 
oportunos, daí não se pode concluir que, só por isso, o seu direito não mais prescreve, o 
que seria inverter a regra clássica de dormentibos non succurit jus". 
Hely Lopes Meirelles, em sua obra "Direito Administrativo Brasileiro", Edição RT,1984, 
pág.164, não discrepa de tal entendimento, ensinando: 
"Finalmente, vejamos os efeitos da prescrição diante dos atos nulos. A nosso ver, a 
prescrição administrativa e a judicial impedem a anulação do ato no âmbito da 
Administração ou pelo Poder Judiciário. E justifica-se essa conduta porque o interesse da 
estabilidade das relações jurídicas entre o administrado e a Administração ou entre esta e 
seus servidores é também de interesse público tão relevante quanto os demais. Diante 
disso, impõe a estabilização dos atos que, superem os prazos admitidos para sua 
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impugnação, qualquer que seja o vício que se lhes atribua. Quando se diz que os atos 
nulos podem ser invalidados a qualquer tempo, pressupõe, obviamente, que tal anulação 
se opere enquanto não prescritas as vias impugnativas internas e externas, pois se os 
atos se tornaram inatacáveis pela Administração e pelo Judiciário, não há como 
pronunciar-se a sua nulidade. Embora a doutrina estrangeira negue essa evidência, os 
autores pátrios mais atualizados com o direito público contemporâneo a reconhecem. 
Como entre nós as ações pessoais contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos 
e as reais em vinte, nesses prazos é que podem ser invalidados os respectivos atos 
administrativos, por via judicial. Quanto à prescrição administrativa dependerá da norma 
legal que a institui em cada caso". 
Régis Fernandes de Oliveira, na excelente monografia intitulada "Ato Administrativo", 
Edição RT, págs. 122/123, examinando o assunto, pronunciou-se assim: 
"A matéria da prescrição deve ser analisada à vista do sujeito que pode pleitear a 
decretação de sua invalidade. 
Se se cuida do administrado, temos o prazo de cinco (5) anos, pouco importando tratar-se 
de ato nulo ou anulável (se se pretende adotar a terminologia), isto porque está expresso 
no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 6.1.1932 que todo e qualquer direito contra a, Fazenda 
Pública, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos". Diógenes Gasparini, em 
sua obra "Direito Administrativo" (nos termos da Constituição Federal de 1988), Ed. 
Saraiva, Pág. 90, leciona que: 
"Prescrevem as ações administrativas e judiciais através das quais o administrado ou a 
própria Administração Pública pode promover a decretação da invalidade de um ato 
administrativo? A nosso ver, sim. Não se justifica uma instabilidade jurídica, mesmo que 
potencial, por todo e sempre. Destarte, decorrido um certo prazo, o ato, mesmo que 
inválido, firma-se, estabiliza-se, não podendo mais ser anulado, quer administrativa, quer 
judicialmente". 
Henrique de Carvalho Simas, em seu "Manual Elementar de Direito Administrativo", 
pág.191, doutrina que: 
"Outro ponto importante relativo à sanatória dos atos administrativos: o transcurso do 
tempo não aperfeiçoa um ato viciado por  defeito de legalidade. O ato ilegítimo não se 
torna válido pelo tempo decorrido, qualquer que seja seu período de duração. Ainda 
segundo o professor Manoel Ribeiro, vicioso é, vicioso continua sempre. Não Ihe vale a 
prescrição. Prescreverá, entretanto, a ação do interessado para o invalidar. Caducará, 
igualmente, o seu direito para obter a revalidação. Dentro desse entendimento, foi 
expedida a Formulação nº 25, do Departamento Administrativo do Pessoal Civil (DASP)". 
A doutrinação citada é acompanhada, em nosso sistema brasileiro, também, por Osvaldo 
Aranha Bandeira de Melo ("Princípios Gerais de Direito Administrativo", Rio, 1959, vol. 1, 
pág. 588) e Diogo de Figueiredo Neto (" Curso de Direito Administrativo", Rio,1974, 
pág.158). 
Registro, ainda, em defesa da tese desenvolvida, que o C. Supremo Tribunal Federal, ao 
analisar ato administrativo contaminado de vício, através da sua 2ª Turma, decidiu, no RE 
nº 99.936-1-RS: 
"Prescrição. Alegação de falsidade (ideológica ou material) de atos de aposentadoria, os 
quais, ou teriam sido inseridos em folhas assina-a das em branco, ou teriam suas 
assinaturas falsificadas. Em nosso direito administrativo, como decorre, inclusive, do 
parágrafo único do artigo 2º da Lei 4.717/65, não se faz distinção entre atos 
administrativos inexistentes e nulos, considerando-se ambos como nulos. Assim sendo, a 
falsidade ideológica ou material de ato administrativo acarreta a nulidade do ato 
administrativo. 
"A prescrição qüinqüenária a que alude o Decreto 20.910, de 6.1.1932, incide em matéria 
de nulidade de ato administrativo, no que diz respeito a direitos pessoais, 
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independentemente da natureza da ação de nulidade (se declaratória, ou se constitutiva 
negativa). Recurso extraordinário conhecido e provido". 
Foi relator da matéria acima citada o Exmº Sr. Ministro Moreira Alves, que proferiu voto, 
de onde destaco a passagem seguinte: 
"...De feito, para saber-se se ocorre ou não prescrição em matéria de nulidade de ato 
administrativo invocada contra o Poder Público, a solução não se encontra na natureza 
jurídica da ação que visa à nulidade - se declaratória ou se constitutiva negativa, mas, 
sim, em nosso direito positivo, no Decreto 20.910, de 6.1.32, que estabeleceu, como regra 
geral, sem fazer qualquer distinção entre nulidade e anulabilidade, o prazo de prescrição 
de 5 (cinco) anos, com relação a quaisquer direitos pessoais, como o são os decorrentes 
de relação de serviço público. A propósito, assim votei, como Relator, no RE 80.338 (RTJ 
75/238 e 234), seguido pelos então integrantes desta Segunda Turma..." E é, aliás, a 
jurisprudência hoje pacífica desta Corte, que aplica a prescrição qüinqüenária inclusive às 
hipóteses - como a presente - da alegação de ofensa a direito pessoal por ato 
administrativo eivado de nulidade". 
Por guardar fidelidade a posição doutrinária exposta, prestigiada pela jurisprudência da 
Excelsa Corte, decidiu a C. 4ªTurma do então Tribunal Federal de Recursos, na AC 
79.869-RJ, em que foi Relator eminente Ministro Carlos Velloso : 
"A prescrição qüinqüenal instituída em favor da Fazenda Pública (União, Estados, 
Municípios e respectivas autarquias) abrange todo e qualquer direito ou ação. (Decreto nº 
20.410, de 1932, art. 1º; Decreto-lei nº 4.547, de 1442, artigo 2º). Na forma do princípio da 
Acio Nata, que comanda o instituto da prescrição, o prazo desta começa a fluir a partir do 
momento em que pode ser ajuizada a ação. Recurso desprovido". (in DJU. de 16.12.84, 
unânime, in, também, Ementário 44, pág. 61). 
Pelos fundamentos expostos, dou provimento à apelação e à remessa oficial, esta tida 
como interposta, reconhecendo improcedente a ação. Inverto o ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 335 - CE 

Apelante : INPS 
Apelados: RAIMUNDO EYMARD RIBEIRO DE AMOREIRA 
Advogados: DRS. FRANCISCO SÁVIO BESSA RAMOS E JOSÉ CÂNDIDO LUTOSA 

BITTENCOURT E OUTRO. 
Relator: O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
 
EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO, PROVA PREDOMINANTEMENTE 
TESTEMUNHAL. VALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE 
CONVENCIMENTO DO JUIZ   (ART.131 DO CPC). 
1. O Juiz, em nosso sistema processual, é livre para convencer-se a respeito dos fatos 
discutidos no curso da ação, com base nos elementos pousados nos autos. 
Desdobramento do art. 131 do CPC. 
2. A prova testemunhal apanhada em Juízo, com todas as cautelas legais, desde que não 
contraditada pela parte contraria, tem potencialidade igual a prova documental, salvo nos 
casos dos contratos solenes que o direito material exige o meio documental. 
3. A regra contida na legislação previdenciária de que a prova do tempo de serviço 
necessita, pelo menos, de razoável demonstração documental, dirige-se, apenas, a 
autoridade administrativa, sem produzir efeito no campo de atuação do Poder Judiciário. 
4. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º caput, ao estabelecer que todos serão 
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iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, fixa a proibição de se tratar de 
modo privilegiado, no campo processual, as pessoas jurídicas de direito público, pelo que 
não há de se aceitar qualquer restrição à prova testemunhal para demonstração de tempo 
de serviço. 
4.  Apelação desprovida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas: 
Decide a SEGUNDA TURMA do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 3 de agosto de 1989 
Juiz JOSÉ DELGADO, Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: - Trata-se de apelação interposta pelo INPS contra 
sentença que reconheceu tempo de serviço prestado pelo apelado, como vendedor na 
Livraria Arlindo, em Fortaleza, Ceará, durante o período de 2 de agosto de 1954 a 10 de 
março de 1968, para fins de averbação junto à Previdência Social. 
Argumenta a autarquia apelante que a declaração apresentada na inicial, sobre não ser 
contemporânea dos fatos pretendidos provar, não menciona a remuneração paga ao 
apelado, nem registra se houve contribuição para a Previdência Social. Em assim sendo, 
não há início razoável de prova material, pelo que a sentença deve ser reformada, tendo-
se como improcedente a ação. 
Recurso devidamente arrazoado. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: - A sentença apelada merece confirmação pelos seus 
próprios fundamentos. Destaco da mesma as passagens seguintes, as quais tenho como 
razão de decidir: 
"Ao tempo em que o A. iniciou as atividades que diz ter exercido, vigia a Constituição 
Federal de 1946, que proibia o trabalho a menores de quatorze anos (art.157, inciso IX). 
Como o A. já havia completado aquela idade (cf. fls. 22) podia exercer atividade 
remunerada. 
Embora haja expressa menção de que, à época da filiação previdenciária não era 
obrigatória (quando se cuidassem de relações de trabalho entre membros de uma mesma 
família, com o filho auxiliando as atividades desenvolvidas pelos pais) e os depoimentos 
dos testigos não tenham sido esclarecedores no que diz respeito à existência ou não de 
recolhimento para a Previdência, pela atividade desempenhada pelo A. (cf. fls. 39) tal em 
nada obstaria à demanda. 
Reiteradamente tem a jurisprudência dos pretórios superiores reconhecido que incumbe 
ao órgão previdenciário fiscalizar e cobrar do (s) empregador (es) - e não do (s) 
empregado (s) as contribuições respectivas. Desse entendimento tampouco discrepa a 
mais abalizada doutrina. 
Tem-se reconhecido que a declaração firmada por titular de estabelecimento comercial, 
atestando o tempo de serviço prestado por empregado, vale como prova testemunhal, i. é, 
não pode ser aceita como 'razoável início de prova material'. 
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Por outro lado, é maciça a jurisprudência do Colendo Tribunal Federal de Recursos (TFR) 
proclamando a impossibilidade do reconhecimento de tempo de serviço calcar-se em 
prova exclusivamente testemunhal. 
Às fls. 22/27 acha-se lançada a declaração de rendimentos e bens apresentada pelo A., 
em 29.11.68, relativa ao 'ano-base' de 1967; às fls. 22v., constata-se a fonte pagadora 
'Arlindo G. de Amoreira', titular da Livraria Arlindo que há quase quarenta anos presta 
relevantes serviços à comunidade cearense, bem o atesta o documento de fls. 18 
(declaração para registro da firma individual, datada de ?8 de abril de 1949). 
Ainda às fls. 21, estampa-se intimação expedida em 11.11.6R, pela (à época) Delegacia 
Regional do Imposto de Renda, endereçada ao A. e expedida para o `Palácio do 
Comércio - Livraria Arlindo'. 
Esses documentos, o primeiro (a declaração do imposto de renda) noticia fatos ocorridos 
em 1967 e o último (intimação da Delegacia Regional do Imposto de Renda), datada de 
novembro de 1968, constituem início razoável de prova material, contemporânea aos 
fatos descritos na inicial (o tempo de serviço cujo reconhecimento se pretende, que 
abrange o período de 1954 a 1968)." 
Se são expressivos os documentos analisados pelo ilustre sentenciante, de menor valor 
não é a prova testemunhal colhida. Em nenhum momento a autarquia demandada 
suscitou dúvida quanto à integridade das pessoas chamadas a depor, pelo que, por si só, 
tal prova já seria suficiente para o reconhecimento do tempo de serviço posto na inicial. 
No particular, lembro que sou filiado à corrente de que a norma previdenciária que afirma 
que o tempo de atividade se prova através de documentos hábeis, não valendo o que for 
demonstrado, somente, por testemunhas, tem endereço certo apenas à autoridade 
administrativa, isto é, para as justificações desenvolvidas no seio do órgão autárquico. 
Penso, assim, por não me convencer de que possa se opor qualquer restrição ao 
convencimento do juiz firmado em prova hábil, legal, permitida pelo ordenamento 
processual civil em vigor. Se antes da Constituição Federal de l988 defendia tal 
posicionamento, hoje o faço mais fortalecido por entender a impossibilidade de qualquer 
privilégio ser concedido às pessoas jurídicas de direito público, no seio do processo, em 
decorrência dos efeitos expendidos pelo art. 5º, caput, da Carta Magna, que dita o 
princípio o da igualdade, sem distinção de qualquer natureza. 
O acima afirmado recebe prestígio jurisprudencial, conforme ementas seguintes: 
"Previdenciário. Abono de permanência em serviço. Para sua obtenção é necessário que 
o segurado preencha os requisitos necessários à aposentadoria por tempo de serviço 
(arts. 43 do Decreto 77.077/76, e 65 do Decreto 83.080/79). Não há porque deixar-se de 
considerar o tempo de serviço atestado por testemunhas que, aliás, não foram 
contraditadas pelo INPS, tanto mais que há razoável início de prova documental. Respeito 
ao princípio do livre convencimento do Juiz (art. 131 do CPC). Apelação desprovida." 
(AC 98.052 - SP, Rel. Min. Carlos Thibau, 1º T. TFR, em 08.03.R5, D.J.U. de 30.5.85, p. 
8.374.) 
"Previdência Social. Tempo de serviço. Justificação administrativa. A ausência de prova 
documental, como início de prova, cede lugar à oralmente produzida em procedimento 
ordinário, de contraditório amplo, como no caso. Sentença que se confirma. Recurso 
provido." (AC 50.380, Rel. Min. Jarbas Nobre.) 
"Previdenciário. Tempo de serviço. Prova de filiação. Justificação Judicial. Se bem que o 
art. 41, § 5º, do Decreto 77.077/76 não admite, em casos de filiação, para cômputo de 
serviço, prova exclusivamente testemunhal, devendo a mesma jungir-se a um início 
razoável de prova documental. Essa norma se dirige. contudo, à autoridade 
administrativa. pois quanto ao julgador vale o art. 131, do CPC, que consagra o princípio 
do livre convencimento. O Juiz é livre para convencer-se acerca dos fatos e à base de 
elementos constantes dos autos. A tendência nesses casos repousa na construção 
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jurisprudencial erigida à base de eqüidade e tendo em vista a natureza alimentar do 
benefício. " 
(AC 53.369-RJ. TFR. Ementário nº 37/183: AC 83.75R-SP, Rel. Min. Gueiros Leite, 2ª T., 
em 27.10.83. D.J.U. de 20.10.83, pág. 16.183.). 
Por tais considerações. nego provimento à apelação, confirmando a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 642 - CE 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apeladas: A. TARGINO E FILHOS LTDA. E OUTROS  
Advogados: DRS. MARCELO RODRIGUES PINTO E OUTROS  
 
EMENTA 

IPI. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE SER ALTERADA, POR ATO DO PODER 
EXECUTIVO, DE ACORDO COM OS LIMITES LEGAIS. SELO DE CONTROLE. 
EXIGÊNCIA ACESSÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM A COBRANÇA DO 
IMPOSTO. LEGALIDADE DE SUA COBRANÇA. 
l. O Decreto-lei nº 1.593, de 21.12..77, arts. 20 e 21, não extrapolou o princípio da 
legalidade relativa que é aplicado ao regime do IPI. 
2. Legalidade da Portaria Ministerial nº 282, de 15.05.78 , que estabeleceu como base de 
cálculo do IPI valores previamente estabelecidos, configurando o que se denomina de 
"pauta fiscal". 
3. Ato ministerial que se comportou dentro dos limites máximos e mínimos para a fixação 
da base de cálculo de que trataram os arts. 20 e 21 do D.L. nº 1.593/77. 
4. Selo de Controle não se confunde com o pagamento do IPI. Faculdade do fisco de 
exigir tal atividade acessória, a fim de melhor fiscalizar a saída dos produtos, do mesmo 
modo que pode exigir do contribuinte a aquisição de livros, fichas, etc. 
5. Sentença que se reforma. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a SEGUNDA TURMA do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
dar provimento à apelação e à remessa oficial, esta tida coma interposta, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes do autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 2 de agosto de 1989. 
Juiz JOSÉ DELGADO Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: - O Exmº Dr. José Maria de Oliveira Lucena, MM. Juiz 
Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará, em apreciando ação 
proposta pelas empresas Targino e Filhos Ltda., Ypioca Agroindustrial Ltda. e 
Distribuidora Dandiz S/A contra a União Federal, objetivando fosse declarada não 
estarem elas sujeitas à obrigação fiscal prevista na Portaria nº 282/78, do Ministério da 
Fazenda, julgou procedente a ação. 
Entendeu o ilustre sentenciante que o "regime de base de cálculo do IPI congnominado 
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de `pauta fiscal', por desconsiderar o valor da operação efetivamente ocorrida, implica 
numa fixação arbitrária e antecipada de um suposto conteúdo econômico de operação 
futura." 
A União Federal apelou, sob o fundamento de que a Portaria Ministerial nº 282/75, do 
Ministro da Fazenda, foi expedida com base nos arts. 20 e 21 do Decreto-Lei nº 1.593, de 
21.12.77. Se tal diploma legal não foi considerado inconstitucional, válido é o ato 
praticado. Quanto ao segundo aspecto, o do selo de controle, há apoio no art. 46 da Lei nº 
4.502, de 30.11.64. 
As contra-razões apresentadas insistiram na tese inicial, como louvores à sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: - A sentença apelada, com a devida vênia, não fez 
aplicação do princípio da relativa legalidade que foi adotado pelo nosso sistema tributário, 
no tocante ao IPI. 
A respeito, tenha-se presente a lição de Fábio Fanucchi, in "Curso de Direito Tributário", 
3ª ed., Ed. Resenha Tributária, pág.127: 
"No IPI, agora (depois da Emenda Constitucional nº 1, de 1969), não impera o princípio da 
anualidade e se adotou o princípio da relativa legalidade, a exemplo que ocorre com os 
impostos de importação e exportação, já estudados. A qualquer época do exercício 
financeiro, portanto e por lei, poderão ser alteradas para mais as alíquotas e as bases de 
cálculo de imposto, não havendo necessidade que a lei alteradora esteja em vigor antes 
do início desse exercício financeiro. E, com base nessa lei que o autorizará a assim agir, 
o Executivo Federal, por decreto procederá às modificações dos elementos econômicos 
do fato gerador do tributo, que venham a se demonstrar necessárias à sua adequação às 
circunstâncias do momento." 
O assinalado decorre de existir, no próprio texto constitucional anterior e no atual, um 
mecanismo para o IPI permitindo que, dentro dos parâmetros legais, o Executivo aumente 
ou diminua a alíquota a qualquer hora, altere as bases de cálculo, tendo em vista a 
conveniência do comércio ou certos problemas de mercado, de mão-de-obra, etc. 
Na espécie, o princípio da legalidade recomenda interpretação restrita da autorização 
excepcional concedida a esse imposto. Tanto assim deve ser que a permissão é para o 
Executivo, nos limites estabelecidos em lei, alterar as bases de cálculo ou alíquota do 
imposto. Não se trata, assim, de uma permissão em sentido amplo ou indiscriminado, de 
modo flexível à discrição total do referido Poder. 
Destarte, a boa técnica legislativa recomenda e exige o estabelecimento de tais 
modificações em gênero, com a fixação da alíquota e da base de cálculo também em 
caráter gera a partir do que, estando a matéria ode o Poder Executivo, por já se encontrar 
autorizado pela mesma lei, usar da faculdade de alterar a alíquota ou a base de cálculo 
legal, reduzindo a tributação até mesmo a zero, e selecionando os produtos que se 
submetem ou não à tributação reduzida. Nada impede, por outro lado, também, que seja 
feita a alteração para maior, em valores e limites que a lei coloque para observância pelo 
Poder Executivo. 
Em face de tal panorama institucional a respeito do IPI, não vejo razão jurídica para negar 
eficácia aos artigos 20 e 21 do Decreto-lei nº 1.953, de 21.12.77, os quais expressam: 
"Art. 20. Para efeito de cálculo e lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, 
relativamente aos produtos classificados no Capítulo 22 do TIPI, que forem relacionados, 
pelo Ministério da Fazenda, observar-se-ão as seguintes normas, ressalvado o disposto 
no art. 24: 
I - a mencionada autoridade instituirá, para cada produto ou grupo de produtos, classes 
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de valores mínimo e máximo, podendo alterá-las de acordo com as condições de 
mercado; 
II - os produtos serão enquadrados nas classes de valores, segundo os preços de venda 
do mercado atacadista, do comércio varejista ou do estabelecimento industrial, ou 
equiparado a industrial, ao comércio varejista, a critério do Ministério da Fazenda; 
III - se para as classes de valores forem tomados por bases os preços de venda do 
comércio atacadista ou do varejista, o valor tributável, na saída dos produtos do 
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, será o resultante da aplicação de 
uma percentagem, que o Ministério da Fazenda fixará, sobre o limite superior da classe 
de valores em que se enquadrar o produto; 
IV - se para as classes de valores forem tomados por base os preços de venda do 
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, ao comércio varejista, o valor 
tributável do produto será o do limite superior da respectiva classe." 
"Art. 21. No caso do inciso IV do artigo anterior, o enquadramento do produto na classe de 
valores será determinado pelo preço de venda do estabelecimento industrial, ou 
equiparado a industrial, a comerciante varejista, ressalvado o disposto no parágrafo 
seguinte: 
§ 1º Prevalecerá o maior preço de venda dos estabelecimentos destinatários a 
estabelecimentos varejistas, para efeito de enquadramento do produto na classe de 
valores, quando o estabelecimento industrial ou equiparado a industrial der saída ao 
produto para quaisquer estabelecimentos da mesma firma ou para outros atacadistas ou 
distribuidores, desde que as quantidades do produto remetidas a esses estabelecimentos 
sejam iguais ou superiores a 50% (cinqüenta por cento) do total das saídas efetuadas 
num mesmo período. 
§ 2º Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o estabelecimento remetente 
selecionará, pelo maior volume das quantidades, saídas em determinado período, os 
principais estabelecimentos destinatários, os quais cientificados pelo remetente, 
comunicar-lhe-ão no prazo de cinco dias, o seu maior preço de venda, no mesmo período, 
deduzidos o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados e o das despesas de 
transporte e de seguro, incidentes por ocasião da saída do produto do estabelecimento 
remetente. 
§ 3º No caso do § 1º, se o destinatário não realizar vendas ao comércio varejista, ou se as 
realizar em quantidade mínima, em relação ao total das vendas, o enquadramento do 
produto similar, ao comércio varejista, será de acordo com os critérios estabelecidos pelo 
Ministro da Fazenda. 
§ 4º O Ministro da Fazenda baixará normas complementares quanto aos procedimentos 
previstos neste artigo". 
Como visto, a lei está delimitando o campo de atuação da autoridade administrativa. 
Outrossim, ao determinar que o Ministro da Fazenda baixe normas complementares 
quanto aos procedimentos previstos no artigo em questão, não está infringindo nenhum 
preceito constitucional, especialmente o que proíbe a delegação entre poderes. O que a 
lei está permitindo é que o agente público de um poder, no caso o do Poder Executivo, 
dentro do campo de suas atribuições, baixe normas suficientes para a sua real aplicação. 
Difere da entidade jurídica conhecida como delegação entre poderes, proibida no art. 6º 
da Constituição Federal anterior, salvo as exceções previstas na própria Carta Magna. Ali, 
o que se cuidava era da impossibilidade, por exemplo, do Poder Judiciário transferir a sua 
função essencial, a jurisdicional, ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo. Outrossim, 
de um membro de um mesmo Poder delegar atribuições funcionais que somente ele, por 
determinação legal, pode executar. Nada mais. 
O exame da legislação supracitada, isto é, os arts. 20 e 21 do D.L. nº 1.593, de 21.12.77, 
demonstra que o legislador não feriu qualquer princípio constitucional tributário. Não 
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houve extrapolação das regras impostas e dimensionadas na Constituição Federal, nem 
no Código Tributário Nacional. Há, pelo contrário, compatibilidade com os seus 
comandos, especialmente com a disciplina do IPI, quando se permite a alteração da sua 
base de cálculo, .dentro dos limites fixados pela lei, por ato do Poder Executivo. A 
legislação examinada fixou tais limites ao determinar que a pauta a ser elaborada pelo 
Ministro da Fazenda, no caso a autoridade competente por força de lei, não podia 
ultrapassar os valores máximos e mínimos utilizados na comercialização do produto. 
A lei ordinária em exame fixou limites para a modificação da base de cálculo do IPI sobre 
aguardente. Dentro de tal círculo se comportou a Portaria Ministerial nº 282, de 15.05.78, 
que estabeleceu como base de cálculo do IPI valores previamente fixados configurando o 
regime de base de cálculo conhecido como "pauta fiscal". 
Tanto é verdade que, em nenhum momento, as empresas apeladas alegam que a fixação 
de tais valores extrapola o preço de mercado, isto é, o real preço do produto a ser 
comercializado. 
O exame de toda a argumentação das empresas apeladas revela que se defende o 
princípio da absoluta legalidade da imposição tributária do IPI. Entretanto, já se observou, 
conforme lição de Fábio Fanucchi, que tal legalidade é relativa. Mesmo assim, no debate 
instaurado sobre a questão em julgamento, não se verifica que tenha havido arranhão ao 
princípio da estrita legalidade. Os limites da lei de que fala a norma constitucional foram 
obedecidos, homenageando-se assim um outro princípio que é o da segurança das 
relações jurídicas entre o fisco e o contribuinte. 
Ao Ministério da Fazenda não foi concedido nenhum poder discricionário. Parâmetros 
fáticos e de fácil identificação foram fixados e que não são apontados como tendo sido 
violados. Tais parâmetros são os preços máximos e mínimos da comercialização do 
produto. Daí não se inferir qualquer excesso do legislador ordinário e, conseqüentemente 
da Portaria, que se originou dos arts. 20 e 21 do Decreto-lei 1.593, de 21.12.77. 
Insisto na afirmação de que a lei supramencionada fixou os limites da alteração, isto é, 
disse o mínimo e o máximo em que poderá haver a fixação da base de cálculo ela edição 
de ato normativo do Poder Executivo. Não há na lei, como se afirma, transferência ao 
Ministro da Fazenda da competência para a fixação de valores máximos e mínimos que 
deverão ser tomados antecipadamente como base de cálculo do IPI. 
Renovo a análise do art. 20, incisos I e II, para demonstrar o que está sendo afirmado. 
No inciso I, do art. 20, está dito que "a mencionada autoridade instituirá, para cada 
produto ou grupo de produtos, classes de valores mínimo e máximo podendo alterá-las de 
acordo com as condições de mercado". 
A seguir, no inciso II, do mesmo artigo é limitada a atuação da autoridade administrativa 
na fixação de tais limites, impondo que a mesma tenha um atuar vinculado a fatos 
materiais, quando se afirma: "os produtos serão enquadrados nas classes de valores, 
segundo os preços de venda do mercado atacadista, do comércio varejista ou do 
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, ao comércio varejista, a critério do 
Ministro da Fazenda". Logo, não é atividade de discricionarismo pleno a que a autoridade 
fiscal exerce ao estabelecer a pauta fiscal. Ela deverá tomar por base, por determinação 
legal, os preços de venda do mercado atacadista, do comércio varejista ou do 
estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, ao comércio varejista. Só haverá 
abuso de atribuições quando se comprovar que o proceder em tal matéria foi de modo 
que os preços foram fixados além do praticado nas vendas do mercado atacadista, etc. 
Nada mais claro e de acordo com a regra constitucional disciplinadora do IPI. 
Não, há sustentação para a parte da sentença que afirma. haver a "pauta fiscal" 
desconsiderado o valor da operação efetivamente ocorrida. Em nenhum momento 
demonstraram as apeladas que tal tenha ocorrido. A jurisprudência citada em nada se 
assemelha com a fixação da base de cálculo do IPI, pelo que está em descompasso com 
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os fatos existentes nos autos. 
A respeito do selo de controle, invoco como razão de decidir, o voto proferido pelo Exmº 
Sr. Ministro Carlos Mário Velloso na AMS 104.548 - CE, cuja cópia se encontra nos autos 
(fls. 81). S. Exª, na oportunidade, disse: 
"Em igual caso, entre as mesmas partes, AC 114.086 - CE, Relator o Sr. Min. Pedro 
Acioli, decidiu a Egrégia 5ª Turma: 
"TRIBUTÁRIO. SELOS DE CONTROLE. COMPENSAÇÃO IPI. 
I. Não há que se perquirir de compensação dos valores pagos por selos de controle para 
com o IPI. O primeiro trata-se de taxa enquanto o segundo é imposto. Inexiste previsão 
legal a se compensar desembolso de taxa para com o desembolso do imposto. II. 
Improvimento do apelo. " 
Na oportunidade, foi acolhido pensamento do Dr. Hugo de Brito Machado, hoje Juiz 
integrante desta E. Corte, do seguinte teor: 
"No mérito, asseverou que o ônus da aquisição do selo de controle não se confunde com 
o IPI, não podendo ser com este compensado. Pode-se entender que se trata de simples 
ressarcimento de custo de selos, nos termos do art. 3º do D.L. nº 1.437/75. Do mesmo 
modo que o contribuinte é obrigado a comprar livros e formulários para o atendimento de 
suas atividades acessórias, também se obriga a adquirir os selos de controle:" 
Por me encontrar de pleno acordo com tais argumentos, acolho-os em sua integridade. 
Assim sendo, por tais fundamentos, dou provimento à apelação e à remessa oficial, esta 
tida como interposta, para reformar a sentença, invertendo o ônus da sucumbência. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.061 - AL 

Relator: O EXMº SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apte.: SEVERINA BARBOSA DA SILVA 
Apdo. : INPS 
Advs.: DRS. JOSÉ DELFIM DA MOTA BRANCO E ROZELLE ROCHA. SILVA 
 
EMENTA 

- Benefícios previdenciários. Revisão. Impossibilidade da autarquia previdenciária se 
negar a calcular benefícios previdenciários com base em salários de contribuição que ela 
mesma aceitou como válidos, por ocasião do deferimento de parcelamento para 
pagamento de quantias atrasadas. Ato administrativo que produz efeitos em face da 
presunção de legitimidade. Imposição da validade e da eficácia do atuar administrativo 
por não se apontar qualquer vício, erro ou ilegalidade. 
Sentença que se reforma parcialmente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide a SEGUNDA TURMA do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, dar provimento parcial à apelação, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 2 de agosto de 1989. 
Juiz JOSÉ DELGADO Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: - A matéria agora examinada, em grau de recurso, foi 
relatada pelo Exmº Sr. Dr. Juiz da 2ª Vara, AL, do modo seguinte: 
"Severina Barbosa da Silva, devidamente qualificada, via bastante procurador, ingressou 
com a presente ação ordinária pretendendo constranger o INPS a rever o benefício `de 
pensão por morte' que aufere em face do falecimento de seu marido José Ferreira da 
Silva, morto em pleno gozo de aposentadoria especial. Segundo a autora, seu falecido 
marido contribuía para a Previdência Social na base de salários mínimos regionais, tendo 
sido inativado inexplicavelmente como se houvesse contribuído tão-somente na base de 7 
salários. Que mais inexplicavelmente ainda com a morte de seu esposo sua pensão foi 
reduzida à importância que nos dias atuais não atinge sequer 1 salário mínimo. Daí 
porque pleiteia a condenação do réu a rever os cálculos de sua pensão, pagando-lhe as 
diferenças, conforme apurado, devidamente corrigidas. Juntou os documentos de fls. 
05/18. Porque citado, o réu veio aos autos, às fls. 23/27, argüindo, em resumo, que o 
segurado da Previdência José Ferreira da Silva, porque autônomo e tendo reiterados 
anos contribuído para a autarquia com base em 2(dois) salários mínimos, não poderia, em 
vias de se aposentar, contribuir em bases maiores como procedeu nos últimos 3 (três) 
meses, mesmo porque a mudança de uma para outra classe de contribuição pressupõe 
um interstício mínimo de 2 anos em cada classe. Segundo o contestante, o INPS nada 
mais fez que adequar o benefício pago à autora às regras jurídicas pertinentes. Com a 
contestação vieram os documentos de fls. 28 usque 35." 
O Juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, acolhendo os fundamentos da 
autarquia. 
Apelação interposta com a renovação dos fundamentos iniciais. Réplica recursal 
repetindo as alegações da resposta. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: - A autarquia apelada, no documento de fls. 44, informa 
que o ex-segurado José Ferreira da Silva, esposo da autora, contribuiu na base de "SMR, 
no período de 09/69 a 03/72, solicitando o parcelamento das Competências 04/72 a 
04/77, em 24.08.77, no ato do requerimento". Explicita que, em decorrência do 
deferimento do parcelamento, houve o recolhimento das Competências 04/72 a 04/77. 
Verifico, na guia de Relação dos Salários de Contribuição (fls. 26), que os 48 últimos 
salários de contribuição ali discriminados não foram contestados pela autarquia e que 
sobre tais valores recebeu a contribuição. Ainda mais: que não se opôs ao parcelamento 
nas bases fixadas no respectivo termo que o concedeu. 
Não há, após ter a autarquia concordado em receber as contribuições nos valores 
constantes no instrumento de parcelamento, de se aceitar o repúdio feito pelo órgão 
recebedor de tais valores para o cálculo do benefício previdenciário. A afirmação de que 
as Competências 09/73 a 04/77 foram informadas arbitrariamente não tem sustentação, 
haja vista que os valores foram acatados pela autarquia e sobre eles arrecadou as 
contribuições devidas. Logo, há de suportar os efeitos administrativos do ato que ela 
mesma praticou e que não viola nenhum princípio legal. Vejamos porque tal ocorre. 
A discriminação dos últimos 48 salários de contribuição do segurado mostra que em 
agosto de 1973 o seu valor era de Cr$ 472,20. No mês seguinte, passou a contribuir 
sobre Cr$ 1.068,00, permanecendo em tal faixa até o mês de maio, quando passou para 
Cr$ 1.332,00. A alteração seguinte ocorreu em setembro de 1984 (Cr$ 1.864,80 ). Depois 
em maio de 1975 para Cr$ 2.478,00; em maio de 1976 para Cr$ 3.157,00; em junho do 
mesmo ano para Cr$ 5.205,00; em setembro para Cr$ 7.436,00. Tudo em decorrência do 
parcelamento obtido e aceito ato que se consumou na data em que o segurado requereu 
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a sua aposentadoria. Só nos meses de maio, junho e julho de 1977 foi que o recolhimento 
se deu de modo espontâneo, na base de Cr$ 10.410,00. 
Não posso aceitar a recusa hoje manifestada pela autarquia em não acatar os valores 
registrados no parcelamento. Há uma presunção de legalidade a contribuir para o 
fortalecimento de tal ato, especialmente quando ele gerou obrigações para o contribuinte. 
Não é o caso de se aplicar como pretendido, o art. 140, § 1º do decreto nº 77.077, de 
24.01.76, regulador da matéria, na época, ao dizer: 
"Não será admitido o pagamento antecipado de contribuições para suprir ou suprimir o 
interstício entre as classes, que deverá ser rigorosamente observado." 
Na espécie, não houve antecipação de contribuição. Ocorreu o recolhimento por via de 
parcelamento, do que a autarquia entendeu devido. 
Não se compatibiliza com a confiança que deve existir no atuar administrativo a posição 
assumida pela autarquia apelada. Examine-se, no particular, o deferimento registrado no 
pedido de parcelamento (fls. 30) e a informação do setor processante de que o mesmo 
atende o disposto na ODS-SAF 203.18/75. Cumpra-se a integridade dos efeitos 
decorrentes da atividade administrativa válida e eficaz. Não se proceda revisão de 
benefícios sob falsa interpretação da norma jurídica e com intuito, único, de reduzir os 
minguados quantitativos dos valores pagos pela Previdência Social. Não se aponta erro, 
fraude, vício nos cálculos da aposentadoria do segurado. Afirma-se apenas, que houve 
informação arbitrária a respeito dos salários de contribuições, o que não tem suporte para 
ser aceito. por ter sido o próprio INPS quem determinou o seu recolhimento, por meio 
parcelado. de tais valores. 
Por tais considerações, dou provimento parcial à apelação, determinando que os cálculos 
da pensão previdenciária da autora tomem por base os proventos do ex-segurado, hoje 
falecido, sendo que estes devem ser estruturados com vinculação aos salários de 
contribuição relacionados às fls. 26, não aceitando-se apenas o aumento dos meses de 
maio, junho e julho de 1977, cujos valores devem ser até o do mês de abril do mesmo 
ano. Revistos os cálculos e fixada a pensão da apelante sejam-lhe pagas as prestações 
atrasadas, desde a época em que se tornaram devidas, a partir de 29.3.84, acrescidas de 
juros de mora e correção monetária desde tal data (súmula nº 71, do TFR), esta de 
acordo com os índices de reajustamento fixados pelo Governo Federal para atualização 
da moeda permanecendo-se em tal situação e liquidando-se, também. as prestações 
vincendas até o efetivo pagamento. Honorários advocatícios na base de 20% sobre o 
valor do débito apurado, após ser corrigido, a serem pagos pela autarquia vencida. Da 
mesma forma o reembolso das custas pagas, após serem atualizadas monetariamente. 
E como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.094 - SE 

Relator: O EXMº SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: LAURIVAL COSTA CALAZANS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. SIZENANDO AZEVEDO FARO 
 
EMENTA 

REVISÃO DE PROVENTOS. FISCAL FEDERAL.  
1. Servidor aposentado não tem direito a proventos calculados, tendo como base os 
valores da Classe Especial criada por superveniente Decreto-Lei, no caso o de 
nº1.445/76, primeiro, por não ter ido para a inatividade na última classe da carreira e, 
segundo, porque a referida classe especial foi criada para os servidores que se 
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encontram em atividade e somente poderão atingi-la aqueles que preencham 
determinados requisitos, altamente especializados, em número não superior a 10% da 
lotação global da categoria. 
2. Aplicação do princípio da legalidade aos atos administrativos. O agente público só pode 
praticar atividades criadoras de direito subjetivo que sejam permitidas por lei. 
3. Sentença confirmada. Improvimento da apelação. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a SEGUNDA TURMA do Tribunal Regional Federal da a 5ª Região, à 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
anexas, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 2 de agosto de 1989 (data do julgamento). 
Juiz JOSÉ DELGADO  
Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: - A espécie, em grau de recurso, e foi relatada do modo 
seguinte pela ilustre representação da Procuradoria Regional Federal: 
"Insurge-se servidor aposentado contra a base de cálculo de seus . proventos, por 
entender devessem incidir os da Classe Especial da Categoria Funcional em que resultou 
transformado o cargo por ele ocupado, quando em atividade. 
A r. sentença de fls. 47/52 decretou a improcedência do pedido, ao fundamento de não se 
justificar a pretensão em tela, visto como, a teor do próprio Decreto-lei nº 1.445/76, 
invocado pelo, inativo, como sustentáculo de seu objetivo, limitar o ingresso na Classe 
Especial de cada Categoria Funcional aos funcionários em atividade, mediante 
progressão, o que, obviamente, não pode contemplar os aposentados. 
Irresignado, apelou o interessado, insistindo fazer jus ao direito por ele pleiteado." 
Houve apresentação de contra-razões pela União Federal, com louvores à sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: - O apelante foi aposentado em 16 de junho de 1967, no 
nível 14-C, da série de classes de Agente Fiscal do Imposto Aduaneiro, com proventos do 
nível seguinte -16-D, em face do disposto no art. 184, I, da Lei nº 1.711/52. Em 1969, 
surgiu o D. L. nº 1.024, que procedeu a unificação das carreiras de Agentes Fiscais, pelo 
que ficaram os ocupantes dos níveis 14-C (o do apelante) e 18-E enquadrados como 
Agente Fiscais de Tributos Federais, na Classe B. a seguir, o art. 2º do D.L. nº 1.099/70 
determinou que os funcionários aposentados anteriormente à vigência do Decreto-Lei nº 
1.024/69, fossem reclassificados de acordo com a tabela anexa ao referido diploma legal. 
Em conseqüência, por recomendação do Diretor de Pessoal do Ministério da Fazenda, os 
Agentes Fiscais, aí incluído o apelante, aposentados ficaram reclassificados na Classe 
"C", imediatamente superior, já que se encontravam na Classe "B".  
Surgiu, posteriormente, o Decreto-lei nº 1.445/76 que determinou a referência 57 como 
classe final da carreira. Esta por sua vez, em face do Decreto-lei nº 1.820/80 passou a ter 
o símbolo NS-25. 
O apelante, contudo permaneceu como ocupante da Classe "B" referência 50, pelo que 
passou à referência NS-18, a partir de 1º de janeiro de 1981 e, em conseqüência do 
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disposto no art. 184, I, da Lei nº 1.711/52 foi elevado à Classe "C", referência 54, atual 
NS-22. 
A sua pretensão é de que Ihe seja assegurado, como aposentado, os proventos 
correspondentes à classe final da carreira de Fiscal de Tributos seja, conforme legislação 
da época, os da Classe "C", símbolo NS-25. 
Não me convenço do desacerto da sentença. Em primeiro lugar, o apelante não foi 
aposentado em classe final de carreira. Em razão da sua inatividade, foi-Ihe garantido 
proventos no nível imediatamente ao que se encontrava, com base no art. 184, I do 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Em segunda razão, concordo com a 
sentença de primeiro grau, ao afirmar que: 
"O legislador estabeleceu parâmetros rígidos para o preenchimento da Classe Especial, a 
que somente podem ascender os servidores em atividade, como se pode ver pela dicção 
do art. 7º e seu parágrafo único, que transcrevo: 
"Art. 7º - Os critérios e requisitos para a movimentação do servidor, de uma para outra 
referência de vencimento ou salário, serão estabelecidos no regulamento de Progressão 
Funcional, previsto no art. 6º da Lei nº 5.645, de 1970. Parágrafo único. As referências 
que ultrapassarem o valor de vencimento ou salário, estabelecido para a Classe final ou 
única de cada Categoria Funcional, corresponderão à Classe Especial, a que somente 
poderão atingir servidores em número não superior a 10% (dez por cento) da lotação 
global, da Categoria, segundo critério a ser estabelecido em regulamento. 
Na verdade, o atendimento à pretensão do autor implicaria na concessão de uma 
promoção sem respaldo legal. A criação de uma Classe Especial em nada veio prejudicá-
lo. Até porque se sua aposentadoria ocorresse na vigência da nova disciplina legal, seu 
posicionamento não seria alterado." 
Intocáveis os fundamentos apresentados pelo ilustre Juiz sentenciante. A invocação feita 
ao art. 7º, do D.L. nº 1.445/76 da amparo ao proceder da Administração. 
A respeito, é de ser registrado o precedente posto nos autos pela apelada, por ocasião de 
suas contra-razões: 
"Administrativo. Funcionário. Revisão de proventos. Não encontra amparo legal a 
pretensão do autor, servidor aposentado, em ser enquadrado na referência 56 da 
categoria de Técnico de Administração, eis que a mesma pertence a classe especial, 
criada para os que se encontram em atividade e somente poderão atingi-la os servidores 
que preencham determinados requisitos, altamente especializados, em número não 
superior a 10% da lotação global da categoria de acordo com o critério a ser estabelecido 
em regulamento" (AC 61.929 - RS, 3ª Turma, TFR, Rel. Min. Flaquer Scartezzini, DJU de 
01.11.83). 
Isto posto, por tais considerações, nego provimento à apelação, confirmando a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.100 - CE 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apte.: JORGE E CIA LTDA 
Adv.: GERALDO RODRIGUES DE SOUSA 
Apdo.: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREV. E ASSIST. 

SOCIAL - IAPAS 
Adv.: TÂNIA MARIA COSTA ALBUQUERQUE 
 
EMENTA 

EXECUÇÃO FISCAL. FGTS. SUSPENSÃO DO FEITO POR MAIS DE UM ANO. FIRMA 
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IRREGULARMENTE DISSOLVIDA. COBRANÇA CONTRA O SÓCIO-GERENTE. 
- A suspensão da execução por mais de um ano em face da não localização da devedora, 
não dá azo à extinção do processo, mas à aplicação do art. 40, § 2º, da Lei nº 6.830/80. 
Por outro lado, a renúncia do empregado ao FGTS não implica em renúncia à sua 
cobrança por parte da pessoa jurídica de direito público competente. Dificuldades 
financeiras da empresa devedora com sua dissolução irregular não a eximem de pagar os 
impostos e contribuições devidos, que, no caso podem ser cobrados do respectivo 
sócio/gerente. 
- Apelação desprovida. Sentença confirmada. 
 
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 apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos 
e que ficam integrando o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,15 de março de 1990 (data do julgamento). 
Juiz Presidente - HUGO MACHADO 
Juiz Relator - ORLANDO REBOUÇAS 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR):Trata-se de Apelação Cível da 
decisão que, em Embargos à Execução. restou por julgá-los improcedentes. 
Em sua inicial, a embargante Jorge e Cia Ltda. alega ser empresa de sócio único, com 
apenas um funcionário seu genro; e insurge-se contra débito referente a FGTS no período 
de 11/64 a 12/72. 
Preliminarmente, pede a extinção do feito com fundamento no art. 267, II do CPC. 
No mérito, diz que era firma de responsabilidade Ltda., sendo as obrigações limitadas ao 
seu capital; não foi feita a conversão do débito de cruzeiros para cruzados; e que seu 
genro renuncia ao direito de receber algum valor da Embargante. 
Sentença às fls. 20/22, julgando improcedente os Embargos. 
Apela a Embargante às fls. ?4/27. 
Contra-razões às fls. 24/33. 
Subiram os autos ao extinto TFR e de lá foram remetidos face ao disposto no Ato 
Regimental nº 02/89. 
Dispensada a revisão nos termos regimentais. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR):Nas razões de apelação, insiste 
o recorrente em dois pontos expendidos na inicial dos embargos: a) o longo prazo de 
cerca de oito anos em que a Execução esteve suspensa, o que deveria acarretar sua 
extinção com base no art. 267, II, do CPC; b) a firma executada e já dissolvida, da qual o 
embargante era sócio/gerente, possuía um único empregado, genro deste último, o qual 
renunciou ao direito de receber os depósitos do FGTS que ora estão sendo exigidos pelo 
IAPAS, não havendo, pois, qualquer débito a esse título por parte da extinta firma ou de 
seu sócio/gerente. 
A r. sentença da lavra do eminente Juiz Federal FÁBIO BITTENCOURT DA ROSA assim 
rejeitou os embargos: 
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"Com razão o IAPAS, no que se refere à preliminar. 
A execução-fiscal esteve suspensa a fim de se localizar o devedor. O Juízo, inclusive às 
fls. 12 dos autos, suspendeu o feito, com base no artigo 40, § 2º da Lei nº 6.830/80. 
Inaplicável o artigo 267, III, do CPC. Quanto ao mérito, improcede a pretensão. 
Situação pessoal crítica ou renúncia do empregado não são causas com assento legal, 
para furtar-se aos recolhimentos das contribuições devidas ao FGTS. 
Ademais, não há discrepância jurisprudencial relativamente à responsabilidade do sócio-
gerente, quanto a débitos de FGTS de sociedade, irregularmente dissolvida. É a hipótese 
dos autos". 
Adoto por inteiro os fundamentos da decisão monocrática. A paralisação da execução 
fiscal por mais de um ano, em face da não localização do devedor, não dá azo à extinção 
do processo, mas à sua suspensão. Por  outro lado, a renúncia do empregado ao FGTS 
não implica em renúncia à sua cobrança por parte da pessoa jurídica de direito público a 
quem foi cometido este encargo. Por fim, dificuldades financeiras da empresa com sua 
dissolução irregular não a eximem de pagar os impostos e contribuições  devidos, que, no 
caso, podem ser cobrados do respectivo sócio-gerente. 
Em face do exposto, nego provimento ao apelo, para confirmada sentença recorrida. 
É O MEU VOTO. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.210 - CE 

Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante:  AGRO INDL. VALE DO ACARAÚ S/A - AGROVASA  
Adv.(a): Dra. MARIA DAS GRAÇAS DIAS DE SOUZA 
Apelado: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - 

CE 
Adv.(a): Dr. CARLOS ALBERTO FORTE 
 
EMENTA 

ADMINISTRATIVO. CREA. EXIGÊNCIA DE REGISTRO. 
Não se há de exigir o registro da empresa agrícola que apenas poderá utilizar os serviços 
profissionais do agrônomo, mas daquela que vier a ser organizada pára prestação de 
serviços agronômicos.  
- Apelação provida. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. Decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, dar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de fevereiro de 1990. 
HUGO MACHADO  
Presidente 
CASTRO MEIRA  
Relator 
 
RELATÓRIO 
O Sr. JUIZ CASTRO MEIRA:  O MM. Juiz Federal da 4ª Vara - CE, Dr. SÍLVIO 
DOBROWOLSKI, assim relatou a espécie: 
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"Ação Ordinária promovida por AGRO INDUSTRIAL VALE DO ACARAÚ S/A - 
AGROVASA - contra o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E 
AGRONOMIA - Seção do Ceará (CREA-CE). 
A autora expõe na inicial, que se dedica à atividade agropecuária, no território do Estado 
do Ceará. Como não presta a terceiros quaisquer serviços ligados à área de atuação do 
CREA, nem realiza obras que a ele digam respeito, entende estar dispensada de registro 
na mencionada autarquia corporativa, inalcançada pela sistemática da Lei nº 5.194. 
Em oportuno esclarecimento (fls.31), requer a anulação de autos de infração contra si, 
lavrados por agentes da requerida (fls.22/24). 
Talão de custas iniciais a fls.27v. 
O CREA afirma, em sua contestação (fls.36/9), que a aplicação das penalidades ocorreu 
não em face da exploração da engenharia agronômica em relação a terceiros, mas por 
motivos da atividade básica da empresa postulante. 
A União Federal compareceu na qualidade de assistente de sua autarquia (tls.33/5). 
Contra-contestação às fls.65/6." 
A sentença julgou improcedente a ação (fls.75/7). 
Apelou a AGRO INDUSTRIAL VALE DO ACARAÚ S/A (fls. 80/82). 
Contra-razões apresentadas (fls.86/87). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: O MM Juiz "a quo" assim fundamentou sua decisão: 
"A atividade básica da Autora é "a exploração intensiva da agricultura do cajueiro, 
algodão, milho, feijão e soja, da pecuária leiteira e de corte, podendo dedicar-se à 
industrialização e à comercialização de frutas tropicais" (Estatuto Social, art.2º, fls. 4), 
estando a cuidar por ora, "de desmatamento e plantação de cajueiros" (fls.2). Necessita, 
portanto, da presença de um engenheiro agrônomo, e, por isso mesmo, e de acordo ao 
disposto no art.1º, da Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, legítima a exigência de 
registro no CREA, de que resultaram os autos de infração questionados. 
Precedentes do TFR.: a) Apelação Cível nº 69.222, Alagoas, Rel., o Min. Flaquer 
Scartezzini D.J.U.06.10.83,p.15.307; b) Apelação Cível nº 73.864 Piauí, Rel., o Exmo. 
Min. José Cândido, DJU de15.09.83, p.13.858. 
Do exposto, julgo improcedente a ação." 
O art. 59 da Lei nº 5.194/66, tido como violado pela Apelante, tem esta dicção: 
"Art. 59º - As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em 
geral, que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma 
estabelecida nesta lei, só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem o 
competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 
quadro técnico." 
Por seu turno, dispõe o art. 1º da Lei nº 6.839/80: 
"Art. 1º - o registro de empresa e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, 
delas encarregados, serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do 
exercício das diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela 
pela qual prestam serviços a terceiros". 
Como se dessume desses dispositivos, o escopo normativo não é obrigar a toda e 
qualquer empresa agrícola ou agropecuária a registrar-se no CREA. É indispensável que 
a exigência se fundamente na atividade básica ou na prestação de serviços a terceiros. 
Na verdade, não se há de exigir o registro da empresa agrícola que apenas poderá utilizar 
os serviços profissionais do agrônomo, mas daquela que vier a ser organizada com o fito 
de prestar esses serviços. Correto o entendimento da Apelante ao observar: 
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"Na decisão de primeiro grau, o julgador se afastou dos autos das provas contidas em 
suas folhas, para reproduzir decisão ofertada em casos não análogos perfeitamente, uma 
vez que a autora, comprovadamente, não presta serviços a terceiros. A decisão seria das 
mais perfeitas se a firma promovente se dedicasse a tarefas em favor de outrem e se não 
estivesse ligada, como está, unicamente às suas tarefas, se seu interesse e para cumprir 
os seus próprios fundamentos e fins." (fls. 81) 
Nesse diapasão vinha decidindo o extinto TFR: 
"182 - Administrativo - CREA - Exigência de registro.  
EMENTA: Não sendo a Coca-Cola Refrescos S.A. empresa de prestação de serviços a 
terceiros, não cabe a exigência do seu registro no CREA, mas apenas o dos profissionais 
pela mesma utilizados. 
- Apelo desprovido. 
- Sentença mantida. (AMS 89.309-RJ. Rel. Min. Flaquer Scartezzini. 3ª Turma. Unânime. 
DJ 25.08.83). E. 47 - p.2" 
"185 - Administrativo - CREA - Registro de empresa.  
EMENTA: CREA. Registro de empresa destinada à indústria de fabrico de farinha de trigo 
e rações para alimentação animal. Aplicação dos arts. 59 e 60 da Lei nº 5.194/66 e art.1º, 
letra c, da Resolução nº 214/62 do CONFEA. 
I - As pertinentes regras normativas apenas exigem o registro obrigatório no CREA das 
empresas que exerçam atividades vinculadas ao exercício da profissão regulamentada ou 
que tenham alguma seção ligada ao exercício profissional da engenharia. Não é lícita, em 
razão disso, a exigência de registro com relação à empresa cuja atividade é a indústria do 
fabrico de farinha de trigo e rações para alimentação animal, pelo simples fato de utilizar-
se do trabalho de engenheiro, para uso próprio, isto é, para supervisionar as suas 
máquinas, dentro da sua atividade industrial, e não para atendimento de terceiros. 
II - Precedentes do TFR. 
III - Apelação provida. (AC 56.866-PB. Rel.: Min. Pádua Ribeiro. 4ª Turma. Unânime. DJ 
25.03.82). E. 34 - P.3." 
(Ementário 82 - 182 e 185) 
Em caso similar, na AMS 540-CE, Relator o em. Juiz JOSÉ DELGAD0, decidiu a Eg. 2ª 
Turma deste Tribunal: 
"EMENTA: ADMINISTRATIVO. CREA. INTERPRETAÇÃO DO ART.1º, DA LEI 6.839/80. 
- O melhor critério para vincular empresas ou entidades aos Conselhos de fiscalização do 
exercício de profissões é o de considerar a sua atividade básica como elemento 
identificador da obrigatoriedade de se inscrever. 
- De exegese do art. 1º da Lei 6.839/80, depreende-se que só as empresas que prestam 
serviços a terceiros nas respectivas áreas profissionais ou que tenham por objetivo básico 
a exploração das atividades profissionais sujeitas a fiscalização, é que estão obrigadas a 
se inscreverem nos Conselhos Regionais acima referidos. 
- Apelação e remessa oficial improvidas." 
(DOE 26/09 - pág. 33) 
Com essas considerações, dou provimento à apelação para reformar a sentença, com 
inversão dos ônus da sucumbência. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.351 - PB 

Apelante : UNIÃO FEDERAL 
Apelados: IVONETE CARNEIRO DA SILVA E OUTROS 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Adv. Apelado: FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA FILHO E OUTROS 
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EMENTA 

- ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. 
- O prazo prescricional da ação, que tenha por objeto anulação de ato de enquadramento 
de servidor público, é de 5 anos conforme disciplinam o Decreto nº 20.910/32 e o art.178, 
§ 10 inciso VI, do nosso Estatuto Civil, não havendo, pois, de falar-se em prestações 
sucessivas e prescrição progressiva. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, à unanimidade dar parcial 
provimento à remessa oficial e julgar prejudicada a apelação na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 08 de março de 1990 
JUIZ HUGO MACHADO - Presidente e Relator . 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO: IVONETE CARNEIRO DA SILVA E OUTROS 
propuseram ação ordinária contra a UNIÃO FEDERAL, alegando, em síntese, o seguinte: 
Passaram a integrar o Grupo de Serviços Auxiliares, Cód. SA-801, na Categoria 
Funcional de Agente Administrativo, do Quadro da promovida, na conformidade do 
Decreto nº 75.707/75. A UNIAO FEDERAL, entretanto, contrariando o Decreto vigente, 
bem assim o Decreto-Lei nº 1445/75, passou a pagar-lhes vencimentos com base em 
referências diversas daquelas atribuídas aos seus níveis. 
Alegam que a ré não poderia modificar a situação funcional que Ihes foi atribuída pelo 
Decreto nº 75.707/75, e que desde março de 1976, em razão do disposto no Decreto nº 
77.104, vêm os agentes administrativos, classificados nos níveis 4, 5 e 6, classes C, D, e 
E sofrendo prejuízo salarial, razão pela qual pedem que seja condenada a autarquia ré a 
reintegrar-Ihes nas referências funcionais apropriadas em consonância com o Decreto-Lei 
nº 1445/76, pagando-se-lhes as diferenças dos vencimentos a partir do mês de março de 
1976, monetariamente corrigidas. 
A UNIÁO FEDERAL contestou, argüindo a prescrição qüinqüenal, alegando, ainda, que 
os autores não sofreram qualquer prejuízo, com a nova classificação e que esta foi feita 
de acordo com o Decreto nº 77.104/76. 
O Juiz Federal RIDALVO COSTA, hoje eminente Presidente desta Egrégia Corte, rejeitou 
a argüição de prescrição do feito e julgou procedente a ação, limitando, no entanto, as 
prestações vencidas à prescrição qüinqüenal. 
Apela a UNIÃO (fls. 55/56). 
Os apelados responderam ao recurso com as razões de fls. 59/61.  
A Subprocuradoria Geral da República opina pelo provimento do apelo. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX, do Regimento Interno). 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A prescrição da ação, argüida na contestação e 
não acatada pelo Juiz Federal RIDALVO COSTA, hoje eminente Presidente deste Egrégio 
Tribunal, deve ser reapreciada por este Tribunal, não obstante o silêncio da apelante em 
virtude do duplo grau de jurisdição obrigatório. 
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A ação foi proposta objetivando anular ato administrativo de enquadramento de servidor 
público, e para cobrar as diferenças salariais decorrentes do suposto erro de 
enquadramento. De forma que o primeiro pedido precede, necessariamente, ao segundo. 
Isto é, o segundo é apenas conseqüência do primeiro. 
A jurisprudência dos nossos tribunais pacificou-se no sentido de reconhecer que o prazo 
de prescrição da ação, que tenha por objeto anulação de ato administrativo, é de 5 anos, 
conforme disciplinam o Decreto nº 20.910/32 e o art. 178, § 10, inciso VI, do nosso 
Estatuto Civil, não havendo, pois, de falar-se em prestações sucessivas e prescrição 
progressiva. Nesse sentido, transcrevo o seguinte aresto: 
"Administrativo - Funcionário - Enquadramento. Revisão. Prescrição. 
O direito de requerer a revisão de enquadramento funcional prescreve em cinco anos. 
Não se cuida, na espécie de prestações sucessivas, de sorte a fazer incidir o instituto nas 
parcelas anteriores ao qüinqüênio." 
Sentença confirmada. (AC nº 98.626-DF, Rel. Min. William Patterson, 2ª Turma, 
Unanimidade. DJ 7.6.85 - EJTFR, 95/148.) O ato administrativo inquinado de nulidade é o 
Decreto nº 77.104/76, de 03.02.76, e a ação foi proposta em abril de 1983, portanto, 7 
anos após a edição do referido Decreto. Destarte, não há como deixar de reconhecer e 
decretar a prescrição da ação. 
O douto juiz sentenciante rejeitou a argüição, ao fundamento de que o direito à reparação 
funcional é imprescritível, prescrevendo tão-somente as parcelas devidas, anteriores ao 
qüinqüênio que precedeu ao ajuizamento da ação. E embasou sua decisão em julgado do 
Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: 
"FUNCIQNÁRIO PÚBLICO- DIREITO SUBJETIVO PRESCRIÇÃO. 
- A imprescritibilidade de direito decorrente de relação de emprego público permite ao 
funcionário pleitear, a qualquer tempo, esse direito, prescrevendo apenas, no prazo de 
cinco anos, as prestações pecuniárias. 
- Se, no entanto, o funcionário pleiteou, na via administrativa, o reconhecimento do direito 
e este Ihe foi negado, passa a fluir, com o nascimento do direito de ação, o prazo 
prescricional. de cinco anos. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Estado de São Paulo 
versus Altino Vieira de Barros e outros - Relator: Sr. Ministro Cunha Peixoto." 
Esclareço, entretanto, que não se está aqui decidindo contrariamente ao entendimento 
jurisprudencial do Egrégio STF, mas sim interpretando a reaplicação ao caso de que se 
cuida da referida jurisprudência. E entendo, data máxima venia, que a jurisprudência da 
Suprema Corte, acima referenciada, trata de situação diversa da questão de que se cuida, 
sendo, pois, inaplicável ao caso. 
Pelo contrário. A tese que adotamos guarda perfeita coerência com o sentido daquele 
julgado da Corte Maior. Realmente, havendo, como há, um ato administrativo a ser 
desconstituído, a prescrição não alcança apenas as prestações, mas o próprio direito à 
desconstituição do ato. Pela mesma razão é que segundo o julgado referido, do Colendo 
STF, se houve pleito denegado na via administrativa, do indeferimento passa a fluir a 
prescrição qüinqüenal. 
Com estas considerações, DOU PROVIMENTO à remessa oficial, para, reconhecendo a 
prescrição da ação, reformar a sentença apelada, JULGANDO EXTINTA A AÇÃO nos 
termos do art. 269, inciso IV, do CPC, com a inversão do ônus da sucumbência. 
PREJUDICADA A APELAÇÃO. ` 
É COMO VOTO. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.564 - PB. 

Apelante: ANTÔNIA SOARES REIS. 
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Advogado: JUNKO TANAKA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INPS 
Advogados: NATHANAEL DE VASCONCELLOS FILHO E OUTROS. 
Relator: JUIZ FRANCISCO FALCÃO. 
 
EMENTA 

- Previdência Social. Auxílio doença. Correção monetária. Juros de mora. Identidade de 
ações e sua conseqüência. 
1- Extingue-se, sem julgamento de mérito, o processo paralelo, objeto da apelação nº 
1.753 - PB, em respeito ao princípio da imutabilidade e indivisibilidade de julgado (art. 467 
CPC). 
2 -- Apelação remanescente. 
- A correção monetária é devida em decorrência do julgado sobre o qual nenhum recurso 
pende. 
- Os juros moratórios deverão ser contados a partir da citação inicial e incidirão sobre o 
valor originário. Inteligência do parágrafo único do art. 2º, do Decreto-Lei nº 1.736, de 
20.12.79.  
Precedente jurisprudencial - TFR. 
Apelo provido parcialmente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1.564 - PB, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento parcial à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas que ficam 
fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas como de lei. 
Recife(PE), 26 de outubro de 1989 
 
RELATÓRIO 
Antônia Soares Reis, identificada nos autos, promoveu Ação Ordinária contra o Instituto 
Nacional da Previdência Social - INPS - para obtenção do benefício de incapacidade. 
Vitoriosa na primeira instância, a sentença, em grau de apelação, foi parcialmente 
confirmada pelo extinto Tribunal Federal de Recursos, cujo acórdão assegurou à autora a 
percepção do auxílio-doença para manter-se até ser submetida à perícia médica pelo 
INPS devendo o Instituto pagar-Ihe parcelas atrasadas do benefício, a partir do evento 
danoso, que data de 24 de e 1982 (fls. 12). Obrigou ainda o Instituto a pagar mais, juros 
de mora a partir da citação inicial, honorários advocatícios à base de 15% sobre o valor 
da condenação, parcelas vencidas e vincendas, estas por um ano, correção monetária a 
partir da vigência da Lei 6.894/81 e custas em ressarcimento (fls. 123). 
Transitado o Acórdão em julgado e baixando o feito, procedeu-se a liquidação por cálculo 
do Contador. 
Lançado o Cálculo nos autos, a autora o impugnou, alegando engano cm relação à data a 
partir da qual incide a correção monetária, engano em relação ao cálculo dos juros, e 
também, em relação aos honorários, cujo percentual deve recair, também, sobre as 
parcelas vincendas. 
- Acolhida a impugnação apenas quanto aos honorários, o Cálculo foi refeito, sendo que a 
autora manifestou Agravo de Instrumento limitado às duas questões não atendidas. 
O Agravo foi processado e remetido ao Colendo Tribunal Federal de Recursos (fls. 154v). 
Homologado, por sentença, o Cálculo (fls. 159), a autora, inconformada, manifestou 
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apelação, alegando merecer reforma para se fazer incidir a correção monetária a partir de 
abril de 1481, em obediência ao decidido no Acórdão, e também, para se fazer incidir os 
juros sobre o principal corrigido, como assenta a jurisprudência que transcreve. 
Recebido o apelo. subiram os autos. Dispensável a Revisão. 
Peço inclusão na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
Recife (PE), 26 de outubro de 1989. 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - RELATOR 
 
VOTO 
Senhor Presidente. Senhores Juizes 
Consta dos autos, fls.148v, que foi interposto Agravo de Instrumento do Despacho que 
ordenou retificação da Conta de Liquidação, limitada a correção, apenas, à verba 
honorária - parcelas vincendas, por um ano. 
Os autos do Agravo, segundo Certidão de fls. 159v, subiram ao Egrégio Tribunal Federal 
de Recursos em 16 de julho de 1985. Não há notícia de que aquela Corte de Justiça o 
tenha apreciado. Também, não figura entre os feitos remetidos a este Tribunal Regional 
Federal, quando da sua instalação. 
Pelo que informam os autos, petição de fls.158, discute-se no Agravo de Instrumento 
questão relativa à data da incidência da correção monetária e questão da incidência de 
juros sobre o principal corrigido. 
-- Alegando esses mesmos motivos, pede, na apelação, a reforma da decisão 
homologatória da Conta de Liquidação. 
Salvo melhor Juízo, o apelo pode ser apreciado independente do conhecimento do 
resultado do Agravo de Instrumento, posto que, as questões .nele discutidas são as 
mesmas nesta apelação. Até pelo princípio de economia processual, seria recomendável 
o julgamento da apelação independente do resultado do Agravo. Não há prejuízo para as 
partes, nem perigo de decisões contraditórias, posto que, julgado o apelo, qualquer que 
seja o seu resultado, praticamente, o Agravo fica sem objeto porque absorve toda a 
matéria nele alegada. 
Assim considerando, passo a proferir o meu voto em relação às questões alegadas no 
apelo, pela forma que se segue. 
Tem razão a apelante quando ataca a decisão homologatória da Conta de Liquidação, 
que definiu a incidência da correção monetária a partir do mês de abril de 1982. 
O equívoco é palmar. O momento da incidência da correção foi posto no Acórdão às 
folhas 123, "pagar a correção monetária. "a partir da vigência da lei nº 6.899/81. ".Só resta 
cumpri-lo integralmente. 
De outra parte, afigura-se-me inconsistente a alegação da apelante de que os juros de 
mora devem ser calculados sobre o valor da condenação, depois de aplicados os índices 
de correção monetária. 
Os acórdãos que trouxe à colação em abono à tese que defende, parecem-me 
inaplicáveis, porquanto todos lançados em procedimentos trabalhistas que, 
evidentemente, não é o caso ora examinado. 
A incidência dos juros sobre o principal, como está na Conta de Liquidação de folhas 156, 
afigura-se-me proveitosa. 
Ante essas considerações dou provimento parcial ao apelo para reformar a decisão 
homologatória da Conta de Liquidação e determinar a incidência da correção monetária, a 
partir de abril de 1981, vigência da Lei nº 6.899, como definiu o Acórdão de folhas 120 a 
127. 
É como VOTO. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.683 - PB 

Relator: Juiz CASTRO MEIRA 
Apelante: INAMPS 
Adv.: DR. JOSÉ ARAÚJO FILHO 
Apelado: VALDOMIRO FIGUEIREDO DE SOUZA  
Adv.: DRs. ALCIDES MAGALHÃES DE SOUZA e OUTROS 
 
EMENTA 

AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INAPLICAÇÃO DA LEI Nº 6.239, 
DE 19.09.75. 
- Destinando-se os imóveis locados a armazenamento, inaceitável o argumento do 
INAMPS que pretende achar-se a locação regida pela Lei nº 6.239, de 19.09.75, por 
destinarem-se à guarda de medicamentos da CEME. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. Decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5º Região, por unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 08 de março de 1990 
HUGO MACHADO, Presidente. 
CASTRO MEIRA, Relator. 
 
RELATÓRIO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA:  WALDOMIRO FIGUEIREDO DE SOUZA, já qualificado na 
inicial, ora apelado, propôs contra o INAMPS, ora apelante, Ação de Despejo de Prédio 
Comercial, pelo término do prazo contratual em prorrogação. 
A presente ação foi julgada procedente pelo juízo "a quo", havendo sido determinada a 
desocupação o referido imóvel. 
Inconformado, o órgão previdenciário apela da respeitável sentença de 1º grau, 
sustentando que o julgador, ao proferi-la, desconsiderou os argumentos da apelada que 
em seu pedido invocava legislação especial aplicável à hipótese fática (Lei 6.239/75). 
Às fls. 75/76, a apelada apresentou suas contra-razões, subindo os autos ao extinto 
Tribunal Federal de Recursos, vindo, a seguir, a esta Corte. 
Pauta sem revisão. 
 
VOTO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: Trata-se de ação de despejo visando a retomada de imóveis 
não residenciais. 
A irresignação do Apelante tem supedâneo em dois argumentos:  
a) a sentença equivocou-se ao considerar a locação como sendo por tempo determinado, 
quando se verifica que sofrera diversas prorrogações, pelo que é de ser tratada como 
locação sem prazo determinado, nos termos dos arts. 5º e 48 da Lei nº 6.649/79. 
b) o imóvel está sendo utilizado pela Central de Medicamentos da Previdência Social, é 
verdadeiro estabelecimento de saúde, pelo que cabia a aplicação da Lei nº 6.239, de 
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19.09.75, que regula o despejo ' de hospitais, unidades sanitárias e estabelecimentos de 
saúde e ensino. 
Quanto ao primeiro argumento, verifica-se que o primeiro ano do contrato expirou-se em 
31 de março de 1979, passando a locação a ser prorrogada desde então. Aplica-se, 
portanto, o Parágrafo Único do art. 5º da Lei nº 6.649, de 16.05.79, segundo o qual "findo 
o prazo contratual, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas 
sem prazo determinado". A única exigência para a retomada, através de denúncia vazia, é 
de que o locador promova a notificação do locatário, como ensina SILVA PACHECO: 
"Pode-se denunciar a locação por prazo indeterminado. Pouco importa se se trata de 
locação originária ou prorrogada, ou de qualquer forma continuada por prazo 
indeterminado. Não está sujeita a qualquer forma particular. Logo, poderia ser feita judicial 
ou extrajudicialmente." (Tratado das Ações de Despejo, 6ª ed, p. 362/363) 
Daí porque o locador, ora apelado, adotou as providências necessárias, notificando o 
INAMPS, com o prazo de noventa dias, manifestando seu propósito de retomar os 
imóveis locados em observância ao Parágrafo Único da Cláusula Segunda do contrato de 
locação. 
Em relação ao segundo argumento, verifica-se que os prédios locados não se destinaram 
a instalação de unidade sanitária ou hospitalar, mas a "armazenamento", como está 
expresso na Cláusula Primeira do contrato de locação. O fato de destinar-se à guarda e 
distribuição de medicamentos imprescindíveis à saúde pública não tem o condão de fazê-
lo incluir no conceito de "unidade sanitária" ou "estabelecimentos de saúde", mesmo 
porque não era essa a finalidade da locação. 
Ao referir-se a essas instituições, assinala SILVA PACHECO que a conceituação de, 
"unidade sanitária" ou "estabelecimentos de saúde" não comporta interpretação 
ampliativa, como se vê na seguinte passagem: 
"No que concerne à letra a, a lei deu saliência especial ao hospital, unidades sanitárias 
oficiais e estabelecimentos de saúde, todas vinculadas ao setor de saúde, higiene e 
medicina. Contudo, discute-se a respeito da conceituação desses institutos. Na prática, 
indaga-se sobre se abrange a clínica veterinária, a clínica médica o ambulatório, a clínica 
dermatológica, de análises, de hidroterapia, de cirurgia plástica, de repouso, de 
gerontologia, infantil, etc. Entende-se que: a) a simples clínica médica destinada a 
atendimento em nível ambulatorial não caracteriza estabelecimento de saúde, motivo 
porque não se acha protegida pela Lei 6.239/75 (BJA/67.501); e b) o consultório médico 
não se equipara a estabelecimento de saúde para os ns da Lei 6.239/79, uma vez que se 
visa esta proteger o interesse coletivo e não o interessa particular." (Tratado das Ações de 
Despejo, 6ª ed, p. 212) 
Com essas considerações, nego provimento à apelação, para manter a sentença, embora 
por outros fundamentos. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.814 - AL. 

Apte: INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA 
Adv.: DR. JOÃO TEIXEIRA CAVALCANTE FILHO 
Apdo: UNIÃO INDL/ DO NORDESTE S/A. 
Adv.: DR. PAULO JACINTO DO NASCIMENTO E OUTRO. 
Remte: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - AL. 
Relator: O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
 
EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. 
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CERCEAMENTO DE DEFESA. 
1. À parte embargante, em execução fiscal, cabe provar o suficiente as suas alegações de 
cerceamento de defesa. 
2. O processo administrativo se desenvolve sob um clima onde impera a presunção de 
legitimidade e de legalidade. A prova capaz de elidir os seus efeitos deve ser 
inquestionável. 
3. É recebida com reserva a alegação de cerceamento de defesa feita quando os 
embargos de devedor já se encontram em fase de instrução, alterando-se, assim, a causa 
de pedir. Do mesmo modo, não há de se potencializar registro assinalado em petição de 
recurso, sem qualquer possibilidade de se identificar o órgão recebedor e o servidor que 
se alega ter aposto a rubrica. Estranho, também, é o fato de uma mesma servidora 
assinar carimbo de recebimento de peça de defesa em processo administrativo fiscal e 
quinze dias após certificar nos autos em referência, que, ocorreu a revelia. Prova que, por 
tais motivos, se considera insatisfatória para se caracterizar alegação tardia de 
cerceamento de defesa. 
4. Provimento da apelação para se afastar a preliminar de nulidade do processo 
administrativo, devolvendo-se os autos ao juízo de primeiro grau para julgamento do 
mérito. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
em dar provimento à apelação nos termos do relatório e notas taquigráficas anexas, que 
passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de dezembro de 1984. (data do julgamento). 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO (RELATOR): O Exmo. Dr. Francisco Wildo Lacerda 
Dantas, Juiz Federal da 1ª Vara, Estado de Alagoas, ao julgar os presentes Embargos de 
Devedor procedentes, por entender ter havido cerceamento de defesa no curso do 
processo administrativo, relatou do modo seguinte os fatos examinados: 
"UNIÃO INDUSTRIAL DO NORDESTE S.A., empresa qualificada na inicial, via procurador 
bastante, opôs EMBARGOS DO DEVEDOR (autos nº 13.549/R5), incidentalmente nos 
autos da execução fiscal que lhe move o Instituto do Açúcar e do Álcool (autos nº 
13.322/85), alegando, em resumo, o seguinte: 
a) está-lhe sendo exigida pelo I.A.A. a importância de Cr$ 210.784,86, correspondente ao 
dobro da importância de Cr$ 105.344,93, glosada pela Autarquia; 
b) explicou que, estando obrigada à aplicação da quantia de Cr$ 834.064,55 e só tendo 
sido aceita a aplicação de Cr$ 728.674,93, apurou-se, como não aplicado, a quantia de 
Cr$ 105.394,93, segundo consta do Auto de Infração, estando-lhe, sendo exigido, como 
se disse acima, o dobro da importância; 
c) argumentou pela improcedência da glosa e o descabimento da multa que lhe fora 
aplicada, fundamentando-se, inclusive, em consulta adredemente realizada à própria 
autarquia credora, segundo termos que transcreveu (fl. 05/06); 
d) finalmente, ao cabo da exposição, concluiu pela ilegalidade da glosa, a inexistência do 
suposto déficit de aplicação, ilegalidade da multa e, por via de conseqüência, a nulidade 
da inscrição da dívida e improcedência da execução fiscal. 
Atribuiu à causa o valor de Cr$ 25.290.892, correspondente a 397,987 ORTN e juntou os 
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documentos de fl. 10 ut 40. 
Feito contato (fl. 41) e preparado (fl. 42), trouxe mais, a Embargante, porque intimada, os 
documentos de, fl. 44 usque 46. 
Houve impugnação, tendo o Embargado, argüido, basicamente: 
a) preliminarmente, que os documentos ajuntados pela Embargante não estavam 
autenticados; 
b) no mérito, alegou que a Embargante carreou vasta documentação, sem nenhum valor 
probante para elidir a presunção de liquidez e certeza da Certidão da Inscrição da Dívida; 
c) argumentou que tal inscrição se dera ao cabo de procedimento regular, em que a 
Embargante, apesar de intimada, não compareceu, nenhuma defesa tendo sido 
apresentada, operando-se, na via administrativa, a revelia. 
Requereu fossem julgados improcedentes os Embargos e trouxe os documentos de fl. 53 
usque 67. 
Saneador de fl. 69, do qual não houve recurso, exceto o requerimento do Embargado pela 
juntada do processo administrativo respectivo, protestando pela desnecessidade da prova 
pericial (fl. 71/72), operando-se o efeito preclusivo do saneador, em tudo mais. 
Às fl. 75, o Termo de Compromisso do Perito e a apresentação da proposta de honorários 
do Perito (fl. 76), com a efetivação do respectivo depósito segundo guia de fl. 77. 
Por despacho de fl. 77v., suspendi a produção da prova pericial, determinando a extração 
de peças do processo administrativo, com a juntada aos autos. 
Às fl. 78, nova manifestação da Embargante, alegando o cerceamento de defesa, na 
esfera administrativa, ao argumento de que o despacho de fl. 34 dos autos, da lavra do 
Sr. Procurador Regional do Embargado, não representa a verdade, em face do 
recebimento, no dia 24 de dezembro de 1983, do recurso interposto para o Conselho 
Deliberativo do Instituto, segundo carimbo de recibo da Seção de Comunicações da 
Superintendência Regional do I.A.A. 
Argüiu, afinal, a nulidade do processo administrativo, por cerceamento de defesa. 
Juntou os documentos de fl. 81/82. 
Intimada a se pronunciar a respeito, a autarquia embargada alegou que "se falha houve 
na esfera administrativa fiscal, a Embargante, induvidosamente, antes que lhe fosse 
requerida a presente cobrança judicial, dela tomou conhecimento e providência alguma 
fora tomada" (CF. fl. 44). 
Explicou que a Embargante fora legalmente notificada para pagar a dívida originária, sem 
que nenhum recolhimento houvesse procedido (CF. fl. 94). 
Às fl. 96/119, o traslado dos documentos do processo administrativo, em cumprimento ao 
despacho que havia prolatado. 
Manifestações das Rés, a respeito dos documentos produzidos, às fl.122/123. " 
A autarquia embargada, ao apelar, sustenta que não há, no processo administrativo, o 
alegado cerceamento de defesa, uma vez que a empresa devedora foi regularmente 
notificada e apresentou suas razões. 
A apelada apresentou contra-razões com louvores à sentença. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO (RELATOR): A empresa apelada foi notificada para 
se defender do auto de infração contra si lavrado em I8.08.80. conforme está visivelmente 
anotado às fls. 53 e 54, no final do referido documento. 
Em data de 30 de setembro de 1980, por nenhuma defesa ter sido apresentada, foi 
lavrado o termo de revelia de fl. 62, vindo, a seguir a decisão de fls. 64/65 da Quinta 
Comissão de Conciliação e Julgamento do IAA datada de 06.10.83, com publicação no 
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Diário Oficial do Estado de 05.11.83. Em 07.12.83, a empresa apelada foi pessoalmente 
intimada da procedência do auto de infração, conforme ciência posta no documento de fl. 
66. Em 15 de maio de 1984, cinco meses após, foi certificado no processo administrativo 
que nenhum recurso foi apresentado (ver anotação de fl. 67v). 
A embargante apelada, surpreendentemente, sem que tal fato tenha sido mencionado na 
sua petição inicial, ao falar nos autos após a impugnação da autarquia promovida, argüi 
que houve cerceamento de defesa, por não ter sido apreciado recurso que interpôs em 
29.12.83, da decisão que julgou o auto de infração. 
O ilustre juiz "a quo" considerou relevante essa fundamentação e, com base nela, julgou 
procedentes os embargos. 
Com a devida vênia, a empresa embargante não provou "quantum satis" que o recurso 
dito interposto foi entregue tempestivamente ao órgão competente do lAA para recebê-lo. 
O que existe nos autos é um carimbo sem qualquer identificação a qual órgão pertence, 
de uma Seção de Comunicação, aposto nos documentos de fls. 82/85, datado de 
29.12.83, que a embargante apelada pretende que seja considerado como prova da 
entrega do recurso. 
Ocorre que se trata de prova frágil, desacreditada, por não demonstrar, de modo evidente, 
que o recurso administrativo foi interposto perante o órgão competente para conhecê-lo. 
Ainda mais, o registro assinalado, o carimbo não identificado de qual órgão pertence, não 
prova nada a respeito do alegado pela apelada, por não se saber se tem alguma relação 
com o IAA e não se conhecer quem o assinou. 
Não é demais assinalar que os atos administrativos se apresentam ao mundo jurídico com 
características de que foram emitidos por ações legítimas e guardando fidelidade à lei. 
Surgem revestidos, conseqüentemente da presunção de veracidade, pelo que, até prova 
em contrário são considerados como praticados por agentes legítimos e com efeito de 
legalidade. 
A irradiação de tais princípios alcança a certidão de dívida ativa, cuja presunção de 
liquidez e certeza só pode ser elidida por prova substancial e inequívoca. 
Na espécie, não há como se valorizar a anotação carimbada de fls. 82, a ponto de 
considerá-la capaz de destruir os efeitos de um processo administrativo, quando não há 
nem possibilidade de se afirmar a que repartição 'está a mesma vinculada e quem a fez. 
Pesa, ainda, contra a apelada a circunstância de não ter sido alegado esse fato por 
ocasião dos embargos, o que impede alteração do pedido após a contestação da parte 
contrária, sem o seu consentimento. É estranho, também que o recebimento anotado ao 
final do documento de fl. 89  como válido, quando. quem o assina, é a mesma pessoa 
que, quinze dias após, certifica o contrário, isto é, que nenhuma defesa foi apresentada. 
Acolho, em conclusão, a posição doutrinária e jurisprudencial de que "somente prova 
inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a quem aproveite, é capaz de ilidir a 
presunção juris tantum de liquidez e certeza de goza a dívida ativa da Fazenda Pública, 
regularmente inscrita (CTN, art. 204 e respectivo parágrafo único)" (AC 55.675, RJ in 
DJU, de 27.10.83, p 16.761, Rel. Min. Geraldo Barreto Sobral - TFR). 
Por tais considerações, dou provimento à apelação, para, afastando a preliminar 
reconhecida pela sentença determinar que o mérito seja apreciado pelo ilustre Juiz "a 
quo". como entender de direito. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.894 - PB 

Apelante: PELETERIA CELENE LTDA 
Advogado: Dr. ORVÁCIO DE LYRA MACHADO 
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Apelado: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA  
Apelados: OS MESMOS 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA 

Tributário. Lançamento de ofício. Validade quando a empresa não apresentou declaração 
de rendimentos nem produziu prova de existência de elementos concretos que 
permitissem a apuração do lucro real. Sentença que reduziu a multa está adstrita ao 
pedido de provimento dos embargos, pois este importa em anular-se o título executivo 
como um todo. Omissão de declarar rendas não constitui fraude, e sim negligência. 
Apelações improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados este autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a unanimidade, 
negar provimento a ambas as apelações, nos termos do voto do relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas que integram o presente. Impedido o Juiz Nereu Santos. 
Custas como de lei. 
Recife,10 de outubro de 1989 (data do julgamento) 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente 
Juiz LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
Trata-se de embargos à execução em que a embargante alega ser microempresa e não 
ter auferido lucro no ano-base, razão pela qual não poderia apresentar declaração de 
rendas, além do que é beneficiária da isenção prevista na Lei 4.357/64, Decreto 
76.186/75, Decreto lei 1.780/80 e Decreto 85.450/80. Acrescenta que o lançamento de 
ofício efetuado tem base de cálculo inferior ao limite de isenção e que o tipo de 
lançamento não aguarda adequação do RIR, art. 399. 
O MM. Juiz Federal no exercício da 3ª Vara da Paraíba, Dr. Francisco Barros Dias, julgou 
procedentes, em parte, os embargos, para reduzir a multa aplicada ao percentual de 75% 
do valor do tributo, daí as apelações simultâneas, em que a embargante busca apoio na 
Súmula 76-TFR, para atacar a desclassificação da escrita, e insiste em que não lhe cabe 
a aplicação de qualquer multa, porque não lhe foi dada oportunidade de prestar 
esclarecimentos. A embargada afirma que a redução da multa não consta do pedido. 
Somente a embargada apresentou contra-razões, rebatendo a tese de invalidade da 
desclassificação da escrita. 
Vieram os autos, tocando-me a distribuição. Dispensei revisão por ser a matéria 
predominantemente de direito (art. 30, IX, RITRF/5ª). 
É o relatório. 
 
VOTO (PRELIMINAR) 

 
O pedido constante da inicial (leio - fl. 3), apesar de formulado sem precisão, indica 
claramente o ataque ao lançamento, e este inclui a multa. Reduzindo-a, o Juiz não 
extrapolou o objeto da ação, apenas acolheu a postulação nos limites em que entendeu 
amparada no direito. 
Assim, rejeito a preliminar levantada na apelação da União Federal. 
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VOTO (MÉRITO) 

 
A embargante não requereu, nem produziu qualquer prova de que a apuração do lucro 
real poderia efetivar-se, com base em dados da sua escrita. Por isso, não tem aplicação o 
verbete nº 76 da Súmula do extinto Tribunal Federal de Recursos, que pressupõe a 
existência de elementos concretos para ilegitimar o arbitramento. 
Argumenta a apelante que o lançamento de ofício não tem apoio no permissivo legal, 
mas, como bem acentua a apelada, nas contra-razões subscritas pelo então Procurador 
da República Nereu Santos, que hoje ilustra este Tribunal, o art. 394, RIR inclui em seu 
elenco a omissão de demonstrações financeiras. 
Ora, a empresa foi notificada e não produziu defesa. Além do mais, não trouxe a Juízo o 
menor indício de que possuísse elementos capazes de suprir a falta de declaração de 
rendimentos, o que reforça a presunção de legitimidade do lançamento de ofício efetivado 
pelo Fisco. 
A orientação jurisprudencial, no particular, exige não só a existência de uma escrita. como 
a sua regularidade, inclusive a documentação com livros fiscais. Nesse sentido, ao julgar 
a AC 123.223 - AM, assinalou o eminente Ministro Carlos Mário Velloso: 
"Assim posta a questão, força é concluir que o contribuinte não demonstrou, através do 
testemunho técnico, vale dizer, através da prova pericial, conforme exigido no acórdão 
que anulou a sentença anterior - ressalte-se, aliás, que as partes desinteressaram-se da 
perícia - a existência de elementos concretos à apuração dos rendimentos reais e, em 
conseqüência, do lucro real. Se isto não ficou demonstrado nos autos, a ação deve ser 
julgada improcedente". (in RTFR 158/pág.144). 
No caso dos autos, nem mesmo prova documental da existência de tais dados foi 
apresentada pela embargante. 
Quanto à multa aplicada, de 225%, baseia-se em fraude, quando o que originou o 
lançamento foi a omissão da declaração de rendimentos, caracterizadora de negligência. 
Certo o MM. Juiz sentenciante ao reduzi-la a 75%. 
Por essas razões, nego provimento a ambas as apelações. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.024 - PE 

Apelante: LUCIANO CAMPOS DE NORONHA 
Advogados: DR. LEUCIO LEMOS FILHO E OUTROS 
Apelado: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Advogado: DR. ARMANDO J. DA COSTA CARVALHO 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA 

Administrativo. Prescrição qüinqüenal. Incidência da regra do art.1º do Decreto 20.910/32 
sobre a pretensão de reintegração em cargo público. Proposta a ação contra a União, 
interrompe-se, também, o prazo prescricional contra a autarquia, aplicado analogicamente 
o parágrafo 1º do art. 176, Código Civil. Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados este autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
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taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 26 de outubro de 1989 (data do julgamento) 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente 
Juiz LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O autor, professor da Escola Técnica Federal de Pernambuco, propôs contra a União 
Federal, ação, em 2 de setembro de 1982, visando anular ato que o exonerou do cargo de 
que era titular, publicado no Diário Oficial de 9 de setembro de 1977. Em 21 de setembro, 
pediu também a citação da Escola Técnica, que se efetivou em 21 de outubro seguinte. 
Argüida a prescrição qüinqüenal, foi acolhida pelo MM. Juiz Federal da 3ª Vara, Dr. 
Adaucto José de Melo, hoje aposentado. 
Apela o demandante, sustentando que, admitido mediante contrato; foi enquadrado como 
funcionário da União, passando depois para os quadros da apelada. Além do mais, a 
prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32 restringe-se às hipóteses de dívidas contra a 
Fazenda Pública. 
Sem contra-razões, vieram os autos, tocando-me a distribuição. Dispensei revisão por ser 
a matéria predominantemente de direito (art. 3ll, IX, RITRF/5ª). 
É o relatório. 
 
VOTO 
A regra do art. 1º do Decreto 20.910 alcança todas as pretensões contra a Fazenda, 
alcançando, portanto, a pretensão de reintegração de funcionário, ou revisão de ato 
administrativo que necessariamente importam em dispêndio de recursos públicos. Este o 
entendimento pacífico dos Tribunais, acolhido por este Regional, entre outras, em 
decisões assim ementadas: 
"Administrativo-Militar. Integração ao quadro regular não requerida. Pretensão atingida 
pela prescrição qüinqüenal. Apelo improvido". (AC 251-RN, Rel. Juiz Lázaro Guimarães, 
DPJ 2.9.89, pág. 24). 
"Administrativo. Reclassificação de cargos. Prescrição. Aplicação do Decreto nº 
2.0910/32. Sendo o Ato Administrativo, do qual se origina a ação, de mais de 5 (cinco) 
anos do seu ajuizamento, pronuncia-se a sua prescrição dentro do Princípio da "actio 
nata". (AC 358/89 - CE Rel. Juiz PETRUCIO Ferreira. DPJ 31.8.89, pág. 30). O ato 
impugnado data de 9 de setembro de 1977 e a ação foi proposta em 2 de setembro de 
1482 contra a União Federal, cuja citação se ordenou no dia 3. Em 21 de setembro, o 
autor requereu a citação da Escola Técnica, quando já se teria operado, quanto a esta, a 
prescrição. 
O Código Civil, art.176, parte final, estabelece: 
"...a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais 
co-obrigados". 
Mas, no parágrafo 1º desse mesmo artigo, ressalva: 
"A interrupção, porém, aberta por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim 
como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus 
herdeiros". 
Ora, a autarquia ré está vinculada ao Ministério da Educação, que, inclusive, traça normas 
quanto ao pessoal docente, repassa recursos, a supervisiona administrativa e 
financeiramente. Corresponde tal situação à da solidariedade civil, ou a da solidariedade 
trabalhista. 
Se, em determinada situação, a autarquia não tiver, de todo, recursos para pagar aos 
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seus funcionários, a União é responsável solidariamente, podendo ser acionada para que 
libere os recursos necessários à efetivação dos pagamentos. 
Note-se, ainda, que o funcionário, ao ajuizar a ação, deu mostra inequívoca de sua 
inconformidade com o ato que o atingira. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo, anulando a sentença. para que seja 
apreciado o mérito da causa. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.073 - PE 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apte.: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Adv.: CLÁUDIO LEITE DE OLIVEIRA 
Apdo.: NÉLSON FRANCISCO DE MELO-ESPÓLIO 
Adv.: JUIZ ALVES DE ARAÚJO FILHO E OUTROS 
 
EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. CORREIOS (ECT). EXTRAVIO DE ENCOMENDA 
POSTADA PARA O ESTRANGEIRO. INDENIZAÇÃO. 
- Muito embora tenha denunciado à lide a entidade congênere da Grã-Bretanha, com a 
qual mantém convênio, a ETC não cumpriu despacho que lhe ordenou indicar o endereço 
da mesma para a citação. Sendo ação de rito sumaríssimo, a denunciação da lide é 
admissível, mas sua falta não acarreta a anulação do processo, desde que se assegure 
ao réu o direito de regresso contra aquele que pretendia trazer para compor a lide. 
Preliminar rejeitada. 
- No mérito, se a recorrente apenas alegou, mas não provou de forma inconteste haver 
entregue a encomenda à entidade estrangeira sua conveniada, para fazê-la chegar ao 
destinatário, tem a responsabilidade e, por conseguinte, a obrigação de reparar os danos 
advindos do extravio, ressalvando-se o seu direito à ação regressiva, se assim o 
entender. 
- Apelação provida, em parte. 
 
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, em parte, à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que ficam integrando o presente julgado: 
Custas, como de lei. 
Recife,15 de março de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ PRESIDENTE - HUGO MACHADO 
JUIZ RELATOR - ORLANDO REBOUÇAS 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR):Trata-se de Apelação Cível 
interposta pela ECT contra decisão que julgou procedente pedido de indenização 
formulado por Nelson  Francisco de Melo. 
Alegou o autor que, em 04 de março de 1986, despachou através da ECT uma 
encomenda para o Dr. John Collins, em Londres. A referida encomenda continha 
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materiais recolhidos em Biopsia Pulmonar para análise pelo Médico Inglês. 
Alega, ainda, que foram gastos Cz$ 40.379,15 (quarenta mil, trezentos e setenta e nove 
cruzados e quinze centavos) para obtenção do material pulmonar e pleiteia como 
indenização o referido valor. 
Preliminarmente contesta a ECT dizendo ser parte ilegítima na demanda, apontando 
como réu o Correio da Grã-Bretanha. 
No Mérito, diz não haver relação de causalidade entre o ato praticado por ela (ECT) e o 
prejuízo sofrido pelo autor. E que está presente a hipótese de caso fortuito ou força maior, 
pedindo a citação do Correio da Grã-Bretanha como denunciado à lide. 
Às fls. 54, despacho do MM. Juiz a quo deferindo o pedido de citação do litis denunciado 
por carta rogatória e que a ECT forneça em 10 (dez) dias o endereço. 
Regularmente intimada, a ECT deixou decorrer in albis o despacho, prosseguindo-se o 
feito (despacho de fls. 54v). 
O autor veio a falecer no curso da ação, conforme Certidão de Óbito às fls. 69. 
Sentença julgando procedente o pedido às fls. 77/80. 
Razões de apelação às fls. 80/88. 
Contra-razões às fls. 91/93. 
Subiram os autos ao extinto Tribunal Federal de Recursos e para cá vieram ante o 
disposto no Ato Regimental nº 02/89. 
Dispensada a revisão nos termos regimentais. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR):A Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT, ora apelante, argüi preliminarmente sua ilegitimidade 
passiva como parte da ação, apontando como réu o Correio da Grã-Bretanha, ao qual 
teria entregue a encomenda despachada pelo autor no Brasil para ser endereçada ao seu 
destinatário na cidade de Londres. 
Alega que fez a oportuna denunciação à lide, pedindo a citação do Correio da Grã-
Bretanha, no que não foi atendida pelo MM. Juiz a quo; por isto, pede o indeferimento da 
inicial e a citação da instituição denunciada à lide, o que implica em anulação do 
processo, para que se renove a partir do ato que alega haver sido omitido. 
Ora, pelo despacho de fls. 54, o Juiz determinou a citação do litisdenunciado por carta 
rogatória e concedeu à ECT o prazo de 10 (dez) dias para fornecer o respectivo endereço 
na Inglaterra. Mas, embora regularmente intimada desse despacho, a ré, ora apelante, 
deixou transcorrer in albis o prazo, sem que nada apresentasse ou requeresse, o que 
levou o Juiz a determinar o prosseguimento do processo, com a designação de data para 
a continuação da audiência (fls. 54v). 
Mesmo tratando-se de um processo sumaríssimo, era cabível, na espécie, a denunciação 
da lide. Entretanto, se ela não se verificou, há de aplicar-se a jurisprudência dos 
Tribunais, segundo a qual "não será caso de anular-se a sentença, se o Juiz não admitiu 
a denunciação, porque, nesta hipótese a repetição dos atos praticados seria 
antieconômica e estaria em desacordo com o princípio da economia processual, que 
inspirou o instituto da denunciação (JTA 65/83 67/61); basta, por isso, que se ressalve o 
direito de regresso ao réu (JTA 67/61, 77/99)". 
Por tais fundamentos, e mesmo porque a questão da legitimidade ou não da apelante 
envolve o mérito da ação, rejeito a preliminar. 
No que tange ao mérito, consta dos autos que o autor aliás já falecido, postou na ECT 
uma encomenda sua destinada à cidade de Londres, na Inglaterra, para ali ser entregue 
ao Dr. John Collins, médico que iria proceder a exames no material remetido, proveniente 
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da biópsia pulmonar realizada na pessoa do mesmo autor. 
A ECT recorrente sustenta, sem contudo oferecer qualquer prova concreta, haver 
cumprido sua parte no transporte da encomenda, tendo-a entregue ao Correio da Grã-
Bretanha. A este caberia fazê-la chegar ao destinatário, o que não se verificou pelo que 
seria parte legítima na ação e responsável pelo ressarcimento postulado pelo autor. 
Mas, conforme já ficou dito e assim entendeu acertadamente o MM. Juiz a quo, a 
apelante apenas alegou mas não provou a entrega da encomenda ao seu congênere da 
Grã-Bretanha, com o qual mantém convênio. E uma vez tendo aceitado e assumido no 
Brasil, sob registro e mediante o pagamento da tarifa correspondente, o compromisso de 
fazer chegar a encomenda do autor ao respectivo destinatário no estrangeiro, assumiu 
também, por conseguinte; a responsabilidade pelo seu possível extravio, desde que não 
trouxe provas convincentes de que essa responsabilidade é do Correio inglês, como está 
a afirmar. Está, portanto, a ECT, recorrente, obrigada a indenizar o Espólio  do autor, que 
o sucedeu no processo pelas despesas realizadas com a referida encomenda remetida e 
nunca chegada ao destinatário, em valor certo e determinado na r. sentença apelada, 
ressalvando-se, todavia, à ré, o direito de regresso contra seu conveniado da Grã-
Bretanha, se assim o entender. 
Isto posto, dou provimento apenas parcial ao apelo, para modificar a decisão recorrida 
apenas no sentido de ressalvar à apelante o direito de ação regressiva contra o Correio 
da Grã-Bretanha, se for o caso. 
É COMO VOTO. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.097 - PB 

Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 
Advogada: Dra. NIRVANDA OLIVEIRA LIMA 
Apelante: IAPAS 
Advogados: Dr. MOISÉS PERGENTINO MADRUGA e outro 
Apelados: OS MESMOS 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA 

Processual Civil e Previdenciário. 
I - Execução fiscal contra entidade pública: adaptações de rito para garantir a ampla 
defesa. Aproveitamento dos atos processuais dos embargos. 
II - Pessoal temporário do DNOCS sujeita-se aos regimes trabalhista e previdenciário. 
III - Prescrição trintenária das contribuições previdenciárias após a EC 8/77. 
IV - Provimento do recurso da embargada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação da embargante e dar provimento ao recurso da embargada, 
nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas que integram o 
presente. 
Custas como de lei. 
Recife,10 de outubro de 1989 (data do julgamento) 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente 
Juiz LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 
O MM Juiz Federal no exercício da 3ª Vara da Paraíba, Dr. Francisco de Barros Dias, 
julgou procedentes, em parte, embargos opostos pelo DNOCS em execução fiscal movida 
pelo IAPAS, em sentença assim ementada: 
"Embargos à execução. Contribuições previdenciárias. Prescrição. Ocorrência em parte. 
As contribuições previdenciárias estão sujeitas ao prazo prescricional de cinco anos, na 
forma do art.174, do Código Tributário nacional, por pertencerem ao gênero tributo. No 
caso em tela, tendo havido julgamento do recurso administrativo em outubro de 1976, a 
inscrição consumada em setembro de 1983 e a execução proposta em dezembro de 
1984, sem qualquer causa suspensiva ou interruptiva, tem-se como ocorrida a prescrição. 
Pessoal contratado pelo DNOCS através de avença por prazo determinado, sujeito aos 
ditames. da CLT em serviços de natureza não eventual, não está incluído na exceção 
prevista no art.111 do decreto lei nº 200/67 e por isso incidem os descontos legais das 
contribuições previdenciárias sobre os seus salários. Procedência dos embargos, em 
parte. Sucumbência recíproca." 
Apelam autor e réu, o primeiro sustentando que ambas as certidões referem-se a pessoal 
"pro labore", sem vínculo com o serviço público e com a Previdência Social. Acentua que 
à época era facultado à Administração admitir pessoal temporário; e o segundo afirmando 
que as contribuições previdenciárias estão sujeitas a prescrição trintenária, e não à 
qüiqüenal. 
Apenas o IAPAS apresentou contra-razões (fls. 573/575).  
Vieram os autos, tocando-me a distribuição. Dispensei revisão por ser a matéria 
predominantemente de direito (art. 30, IX, RITRF/5ª). 
É o relatório. 
 
VOTO 
Examino, primeiramente, a apelação da autarquia embargante.  
Os servidores admitidos pelo DNOCS sob regime especial de trabalho firmaram contrato 
por prazo determinado e mantiveram vínculo empregatício. Sujeitam-se às normas da 
CLT e da CLPS, conforme pacífica orientação jurisprudencial (v. a propósito Súmula 214-
TFR). 
Embora não argüida na petição recursal, a inicial suscitou a inviabilidade da execução 
fiscal contra entidade pública, afirmando que deveria ser proposta ação de cobrança. 
Esse tema foi bastante discutido, ultimamente, chegando o extinto Tribunal Federal de 
Recursos, em alguns julgados, a sufragar a tese de apelante. Prevaleceu, no entanto, 
posição que aproveita os atos da execução, desde que assegurada a ampla defesa, por 
meio de embargos, da executada, seguindo-se, no mais, o rito do art. 730, CPC. 
No caso dos autos, a autarquia executada exerceu ampla defesa, mediante ação de 
embargos, que foram parcialmente acolhidos. Por mero formalismo, não se admitiria 
forçar a autarquia credora a reabrir processo de conhecimento, renovando a instância 
esgotada nos embargos. 
Agora, que há título judicial, deverá proceder-se a liquidação da sentença destes 
embargos (equiparados à ação de procedimento ordinário), seguindo-se na forma do art. 
730, CPC. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo da embargante. 
Quanto ao recurso da autarquia embargada, merece provimento. Após reiteradas 
decisões do Supremo Tribunal Federal, pacificou-se o entendimento de que, com o 
advento da Emenda Constitucional nº 8/77, as contribuições previdenciárias passaram a 
ter natureza especial, não mais sujeitando-se às regras do Código Tributário Nacional. 
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Esta Turma também assim vem se posicionando. 
Por essas razões, dou provimento à apelação do IAPAS, para que prossigam os atos 
processuais, com a liquidação por cálculos do contador, e, após, observando-se o art. 
730, CPC. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.135 - CE. 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apte: UNIÃO FEDERAL 
Apdo.: BARRA NOVA PESCA LTDA. 
Adv.: MARCOS JORGE CALDAS PEREIRA  
Remte.: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA-CE. 
 
EMENTA 

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE �CIVIL. ABALROAMENTO DE NAVIOS. 
CULPA RECÍPROCA. 
- A prova dos autos evidencia a ocorrência de culpa recíproca da autora e da União 
Federal. Se o Oficial de serviço no navio patrulha da Marinha de Guerra se houve com 
inexperiência, na ocasião do abalroamento, em contrapartida o barco pesqueiro não 
estava com iluminação ou qualquer sinal que denunciasse sua presença naquelas águas 
e, além do mais, seu comandante não se achava habilitado como patrão, infringindo, 
assim, o art. 349 do Regulamento para o Tráfego Marítimo. 
- Apelação e remessa oficial providas, em parte, para reduzir pela metade a indenização a 
cujo pagamento foi a apelante condenada. 
 
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 parcial 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos 
e que ficam integrando o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de fevereiro de 1990 (data do julgamento) 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente 
Juiz ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRlO 

 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR):Trata-se de Apelação Cível 
interposta pela União Federal, que em ação de indenização, julgou procedente pedido de 
Barra Nova Pesca Ltda. 
A autora propôs ação de indenização contra a União Federal por ter seu barco pesqueiro 
AMAIR sofrido abalroamento do navio patrulha POTI da Marinha brasileira, fato este 
acontecido no dia 30.03.78. 
Em contestação de fIs. 48/49, alegou a União Federal que o acidente ocorreu por culpa 
do comandante do barco pesqueiro, infringindo este ó art. 349 do Regulamento para o 
Tráfego Marítimo, não estando licenciado para o exercício da função de patrão. 
Sentença julgando procedente o pedido para condenar a União Federal à autora a quantia 
de Cr$ 80.000,00 (oitenta mil cruzeiros) como indenização, e os lucros cessantes 
apurados estes, em execução.  
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Razões de apelação às fls.151/2. 
Contra-razões às fls.154/5. 
Subiram os autos ao extinto Tribunal Federal de Recursos em dezembro de 1981, onde o 
MPF opinou, em outubro de 1984, pelo provimento de recurso ou, no caso da confirmação 
da sentença, pela redução dos honorários advocatícios. 
Ante o disposto no Ato Regimental nº 02/89, foram os autos encaminhados a este Egrégio 
Tribunal. 
Dispensada mais qualquer formalidade, vamos ao voto. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): No relatório do inquérito 
realizado para apurar as causas do abalroamento da embarcação de patrulha da Marinha 
de Guerra com o barco pesqueiro de propriedade da autora, ora apelada, o Capitão dos 
Portos assim concluiu: 
"parece a este Encarregado que o acidente, também, deveu-se a inexperiência do oficial 
de serviço do navio patrulha "POTI" conforme se vê fls. 12, pois ao avistar um vulto a 
ponto de confundi-lo com uma bóia cega, deveria manobrar para não abalroá-lo, 
possivelmente, parando as máquinas, pois, na certa estaria mal navegado"; (fls.128). 
Com base nesta conclusão, o ilustre Juiz monocrático julgou procedente a ação, 
condenando a União Federal a indenizar a autora pelos danos que o seu barco sofreu em 
decorrência do abalroamento. 
Parece-me, contudo, estar caracterizada na espécie a ocorrência de culpa recíproca. 
A prova dos autos também esclarece que o barco pesqueiro se encontrava na ocasião às 
escuras, sem qualquer iluminação ou sinal de luz que denunciasse a sua presença 
naquelas águas. Por outro lado, ficou apurado que o comandante da embarcação de 
pesca não estava licenciado para exercer a função de patrão, infringindo, assim, o art. 
349 do Regulamento para o Tráfego Marítimo. A documentação juntada por cópias às fls. 
69/79, a que alude a apelada, não faz qualquer prova de concessão dessa licença. 
Tais fatos demonstram plenamente a existência de culpa recíproca, tanto da apelante, 
quanto da apelada, o que recomenda a reforma parcial da sentença a fim de que seja 
dividido entre ambas as partes o montante fixado em Cr$ 80.000,00 (oitenta mil 
cruzeiros), correspondente aos danos sofridos pela autora. 
Isto posto, dou parcial provimento à apelação, para reduzir pela metade a indenização 
fixada em favor da a tora na sentença recorrida. Não haverá condenação em honorários 
advocatícios nem ressarcimento de custas, face à sucumbência recíproca. 
É ASSIM QUE VOTO. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.193 - CE 

Apelantes: CLEUNICE MACIEL DE SOUZA E OUTROS 
Advogado: DR. INOCENCIO RODRIGUES UCHÓA 
Apelados: DEODATO MARTINS E CIA. E UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DR. HÉLIO GÓIS FERREIRA FILHO E OUTRO 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA 

Administrativo. Terreno de marinha. Usucapião. Os bens do domínio da União são 
inusucapíveis. Aplicação da Súmula 340-STF. Posse, ademais, não justificada. Apelo 
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improvido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são 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, na forma do relatório e 
notas taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife,16 de outubro de 1989 (data do julgamento) 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente 
Juiz LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
CLEONICE MACIEL DE SOUZA E OUTROS, qualificados na inicial, ajuizaram AÇÃO DE 
USUCAPIÃO, objetivando a declaração judicial do domínio sobre o imóvel descrito à fl. 5, 
ao argumento de que o possuem em regime de com posse. Instruíram a inicial com a 
planta de situação de fls. 10 e procurações. 
Às fls. 91, consta a ciência do órgão do Ministério Público. Citação dos confinantes, via 
carta precatória às fls. 96,158 v. 
Fls.115, publicação de edital para citação dos réus ausentes, incertos e desconhecidos. 
O Instituto de Terras do Ceará - ITERCE, autarquia estadual, manifestou seu desinteresse 
no feito (fls. 119). 
Excepcionada a competência (fls.159/162), suspenso o processo (fls. 189), sobreveio 
resposta dos exceptos (fls.193/4). 
Em decisão exarada às fls.196/198, o MM. Juiz de Direito, reconhecendo a incompetência 
do Juízo. 
 
VOTO 
Além do motivo que determinou a extinção ao feito, pela não justificação da posse - a 
inexistência de posse comum e a não comprovação do exercício individual do poder de 
fato sobre o imóvel usucapiendo por cada um dos autores -, existe uma razão maior que 
impede a usucapião sobre á, maior parte da área: o fato de estar situada em terreno de 
marinha, do domínio da União (art. 20, VII, CF). 
A respeito, enuncia a Súmula 340-STF: 
"Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, 
não podem ser adquiridos por usucapião". 
Discute-se, em relação a bens do domínio eminente dos municípios, a possibilidade de 
serem adquiridos mediante usucapião, admitindo-a a corrente majoritária no Supremo 
Tribunal Federal no tocante ao domínio útil. 
Em recente acórdão, a Segunda Turma do extinto Tribunal Federal de Recursos, Relator 
o Ministro William Patterson, assim decidiu: 
"Administrativo. Usucapião. Terreno de Marinha. Tratando-se de terreno de marinha, bem 
da União Federal, sujeito ao regime do Decreto-Lei nº 9.760 de 1946, é inaplicável o 
instituto do usucapião, com vistas à aquisição do seu domínio, ainda que se restrinja ao 
domínio útil." (AC 452 - PE, in RTFR 137/pag. 51). 
Destaco o seguinte trecho do voto do Relator: 
"In casu, além de se cogitar de terreno de marinha, bem da União Federal, insuscetível de 
aquisição, ainda que do domínio útil, por meio de usucapião, releva salientar que o autor 
não pleiteia a medida relativamente à enfiteuse conferida a particular, mas visa o 
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reconhecimento do seu direito ao domínio útil, a ser destacado este do patrimônio da 
União, de forma direta, circunstância que fere os princípios jurídicos pertinentes ao 
sistema". 
Na situação agora sob exame, revela-se também, impossível a prescrição aquisitiva, 
porque recairia diretamente sobre o domínio da União. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.867 - AL 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-INPS 
Advogado: ROZELLE ROCHA SILVA 
Apelado: EDITE FERREIRA DA SILVA 
Advogado: JOSÉ DELFIM DA MOTA BRANCO 
 
EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. SEGURADO APOSENTADO. ALEGATIVA 
DA FALTA DO PERÍODO DE CARÊNCIA. 
- Embora não tenha o falecido marido da autora, ao inscrever-se como segurado 
autônomo, cumprido o período carencial de 12 (doze) meses como contribuinte, a contar 
da data da inscrição, tendo pago essas contribuições retroativas a essa data, teve, 
entretanto, deferido o Auxílio-doença por cerca de dois anos, período este que se 
considera como de atividade (Dec. nº 77.077/76, art. 35, § 2º), mais do que necessário 
para suprir a carência exigida pelo INPS. Ademais, o fato de haver o segurado falecido 
em decorrência de cardiopatia grave já seria o bastante para tornar desnecessário o 
questionado lapso carencial (CLPS, art. 24, § 3º, a), mormente quando já fora aposentado 
por invalidez há sete anos. Direito da autora à pensão, na condição de viúva. 
- Apelação desprovida. Sentença confirmada. 
 
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 apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos 
e que ficam integrando o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 29 de março de 1990 (data do julgamento) 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente 
Juiz ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): Está assim relatada a sentença 
do. MM Juiz Paulo Roberto de Oliveira Lima às fls. 50/54: 
"Edite Ferreira da Silva, devidamente qualificada na inicial e via bastante procurador, no 
gozo dos favores da justiça gratuita propôs contra o Instituto Nacional da Previdência 
Social - INPS, a presente ação ordinária onde em resumo alega: 
1- Que era casada com Agenor Moreno da Silva até a data do óbito do mesmo ocorrido 
em 21 de outubro de 1987. Seu ex-marido, como segurado do INPS passou a receber 
auxílio-doença a partir de 09.12.1977, benefício posteriormente transformado em 
aposentadoria por invalidez (01.06.1981) em cujo gozo veio o beneficiário a falecer. 
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2 - Com o falecimento de seu ex-marido, a autora pleiteou junto à Ré o pagamento da 
pensão que Ihe é devida, sendo surpreendida com a resposta negativa que obteve, a qual 
dava conta de que os benefícios pagos a seu ex-esposo eram ilegais, em face de Ihe 
terem sido deferidos, malgrado não tivesse o beneficiário cumprido a carência de 12 
meses estabelecida em lei. 
3 - Sustenta a erronia do procedimento da ré, seja porque o benefício já vinha sendo pago 
há cerca de 10 anos (auxílio doença + aposentadoria invalidez), seja porque o mal que 
afligia o beneficiário cardiopatia grave - dispensa o período de carência, nos termos do 
art. 67, § único, do Regulamento de Benefícios, Decreto 83.080/79. 
Termina por requerer seja a ré condenada a pagar-lhe pensão por morte do marido, a 
contar de 9.11.987, inclusive correção monetária e juros relativos ao período em atraso. 
Juntou farta prova documental. 
Porque citada, a ré veio aos autos com a contestação de fls. 28 a 32, onde reafirma a 
negativa dada, em sede administrativa, ao pleito da autora. E assim se justifica. 
O ex-marido da autora teria se filiado ao INPS, como autônomo, em dezembro de 1977, e 
pago, ato contínuo, prestações retroativas aos.12 meses imediatamente anteriores. Já 
assim agira no intuito de passar a receber benefício previdenciário. Entretanto, o gozo do 
benefício do auxílio-doença ou aposentadoria depende do interessado ter cumprido a 
carência de um ano de filiação, não substituível por mero pagamento de prestações 
retroativas. 
Aduz que o ex-marido da autora, embora haja falecido de cardiopatia grave, não a 
portava, quer quando obteve auxílio-doença, quer quando aposentou-se, donde não ser 
dispensável o período de carência e se poder concluir a ilegalidade daqueles benefícios, a 
ré tira a ilação de ser indevida a pensão buscada pela autora. 
Também juntou documentos. Além deles, determinei a anexação dos procedimentos 
administrativos apensos. 
O Ministério Público Federal, após cuidadosa análise do litígio opina pela procedência da 
ação". 
Razões de apelação às fls. 56/59. 
Contra-razões às fls. 61. 
Regularmente processados, subiram os autos a este Egrégio Tribunal e a mim vieram por 
distribuição. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): Consta dos autos que o 
falecido marido da autora inscreveu-se como segurado autônomo da Previdência Social 
em dezembro de 1977, ocasião em que, pagou doze contribuições mensais retroativas, 
correspondentes ao período imediatamente anterior à inscrição. Logo depois, acometido 
de enfermidade, entrou em gozo do benefício do Auxílio-Doença, isto durante dois anos, 
ao fim dos quais foi aposentado por invalidez. Na condição de aposentado permaneceu 
durante sete anos, vindo a falecer em data de 22.10.87. 
A autora, então, como viúva e dependente do referido segurado, requereu ao INPS a 
pensão decorrente, que Ihe foi negada sob o fundamento de que o mesmo não cumprira o 
período de 12 (doze) meses de carência, na situação de contribuinte, pois, tratando-se de 
trabalhador autônomo, tal carência se conta a partir da data da inscrição como segurado, 
sendo vedadas as contribuições retroativas, como fizera o segurado em apreço. 
A r. sentença que julgou procedente a ação examinou com descortino a matéria. 
Na verdade, ao inscrever-se como segurado autônomo, o falecido marido da autora ora 
apelada teria de cumprir, a partir da data da inscrição, o período de 12 meses de carência 
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exigido pelo art. 24 da vigente Consolidação das Leis da Previdência Social (Decreto nº 
77.077/76), para fazer jus aos benefícios legais, inclusive Auxílio-doença e aposentadoria. 
Entretanto, recolheu 12 (doze) contribuições com efeito retroativo, que foram aceitas pelo 
INPS, tanto que este lhe deferiu, logo em seguida, o benefício do Auxílio-doença, 
terminando por aposentá-lo. 
Se não se achava acometido de qualquer das moléstias especificadas no art. 24, § 3º, 
alínea "a", da CLPS então vigente, conforme alega o Instituto apelante, o marido da 
autora não podia receber o Auxílio-doença, nem ser aposentado, de vez que não cumprira 
o período de 12 (doze) meses de carência. 
Porém, uma vez concedido o benefício e tendo o ex-segurado percebido o Auxílio-doença 
por cerca de dois anos, o período de carência foi suprido, tendo em vista o disposto no 
art. 35, § 2º, da citada CLPS, segundo o qual o período em que o segurado percebe 
auxílio-doença é considerado como se em atividade estivesse. 
Há de ressaltar-se, ainda, que existe nos autos prova cabal de haver o marido da autora 
falecido em decorrência de cardiopatia grave (fls. 16), moléstia que, por si só, acarreta 
para aquele que não perdeu a condição de segurado, a dispensa do período carencial 
reclamado pelo INPS. 
Inatacável, pois, a r. sentença recorrida, razão por que nego provimento à apelação. 
É COMO VOTO. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.897 - SE. 

Relator: O EXMO. SR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apte.: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. 
Adv.: JISÉLIA BATISTA SANTOS E OUTROS 
Apdo.: CYRO ROCHA FERREIRA E CÔNJUGE  
Adv.: AQUILES RODRIGUES DE OLIVEIRA E OUTROS 
 
EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR, EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
SUCUMBÊNCIA. 
- Impossível a pretendida isenção de honorários advocatícios, porquanto a sentença, ao 
extinguir o processo cautelar, por prejudicado, remeteu o ônus da sucumbência para a 
sentença decisória da ação principal. 
- Apelação desprovida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos cm que são partes as acima indicadas. Decide a Primeira 
Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos 
e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, I5 de março de 1990 (data do julgamento)  
Juiz HUGO MACHADO - Presidente  
Juiz ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): Apela a Caixa Econômica 
Federal da decisão que, em Medida Cautelar. extingui o processo por ter julgado a ação 
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principal com custas e honorários conforme o previsto na sentença da referida ação. 
Alega a CEF que, como a ação foi julgada extinta, inexiste a figura do vencido e, também, 
o ônus da sucumbência. 
Contra-arrazoaram os apelados pedindo a confirmação da sentença.  
Subiram os autos ao hoje extinto TFR e de lá vieram para esta Corte, tendo em vista o 
disposto no Ato Regimental nº 02/89. 
Dispensada a revisão, nos termos regimentais. 
É O RELATÓORIO. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): O ilustre Juiz Federal a quo 
julgou prejudicada a Ação Cautelar e extinto o respectivo processo, nos seguintes termos: 
"Extingo o processo, por prejudicado, com custas e honorários conforme o previsto na 
sentença da ação principal". 
A apelação da Caixa Econômica Federal é no sentido de reformar a sentença apelada, 
para isentá-la do pagamento da verba honorária. 
Não tem razão de ser o reclamo da apelante. É que a r. sentença, ao extinguir o processo 
cautelar, por prejudicado, remeteu o ônus da sucumbência para a sentença decisória da 
ação principal, pois é clara quando diz: 
"... com custas e honorários conforme o previsto na sentença principal". 
Nada existe, portanto, a isentar, porquanto nenhum ônus de custas ou honorários foi 
imposto à CEF pela decisão ora sob exame. 
Isto posto nego provimento à apelação. 
É O MEU VOTO. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 4.364/90 - AL 

Apelante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Adv.: EVERALDO JOSÉ LYRA DE ALMEIDA E OUTROS  
Apelado: CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA MELO LTDA 
Adv.: STENIO ROCHA CARVALHO LIMA E OUTRO 

Relator: JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 
EMENTA 

Direito Civil. Ação de Repetição de Indébito. Interpretação de Cláusula contratual. 
Correção Monetária em contrato de financiamento, destinado a incorporação e construção 
de edifício de apartamento. Demonstrado, através, inclusive, sina de perícia judicial, e 
sem contraprova da parte contrária, lançamento de débito, a título de correção monetária, 
calculada a mais do estipulado no contrato ,já vencido antes da vigência do Decreto-lei 
2284,alterado pelo Decreto-Lei 2290, sem censura sentença que conclui pela procedência 
do pedido assentada no mandamento do artigo 964do Código Civil Brasileiro.  Apelação 
improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de 
votos, negar provimento à apelação nos termos do voto do Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
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presente julgado. 
Recife,13 de março de 1990. 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente da 2ª Turma 
Juiz PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: A Construtora e Imobiliária Melo Ltda, propôs contra a 
Caixa Econômica Federal, ação de repetição de indébito, pretendendo reaver valores 
havidos pela ré a título de correção monetária ou outros encargos contratuais. 
Diz a inicial que em 2/outubro/1985 a autora, Construtora e Imobiliária Melo Ltda e a 
Caixa Econômica Federal firmaram um contrato de financiamento, no valor de 62.200,00 
UPC's, com taxa anual de juros de 10,00% (nominal) e de 10.47130% (real) com 
finalidade de incorporação e construção de edifício de apartamento com liberação das 
parcelas em número de 12, mensalmente, conforme etapas concluídas do 
empreendimento; o pagamento das prestações do financiamento far-se-ia com o produto 
da venda dos apartamentos durante o período de comercialização, de 06 (seis) meses, a 
cujos adquirentes transferem-se o respectivo débito, outrora da mutuária financiada, e, 
havendo saldo devedor, o resgate dar-se-ia de uma única vez findo o prazo contratual de 
18 (dezoito) meses, nele incluídos os 12 (doze) meses de construção e os 6 (seis) de 
comercialização das unidades. 
Que a correção monetária segundo os termos da cláusula 4ª do contrato se daria 
trimestralmente, a partir da liberação do financiamento consoante a variação das UPC's 
do BNH, a termino do contrato firmado em 21.10.85, sob a égide da Lei 6423/77, e o 
decreto-lei 19 de 1966. Entretanto a ré teria feito incidir correção monetária durante todo o 
período do ano de 1986, quando se encontravam congeladas as OTNs, índice utilizado 
para atualizar as UPC's. E, isto quando ainda liberava as parcelas do financiamento, 
fazendo-o, por sinal pelo seu valor congelado ou histórico, enquanto atualizava o saldo 
devedor por ser considerado os repasses e/ou desligamentos das unidades construído, 
como amortizações Extraordinárias de Dívida Original, o que segundo cláusula contratual 
viria a motivar incidência de correção monetária.  
Conforme alega tratou a espécie de amortizações ordinárias absolutamente normais uma 
vez que os pagamentos foram efetuados com as vendas das unidades construídas e todo 
contrato se cumpre a termo e modo previstos. 
O juízo recorrido na sentença considerando que a inalterabilidade do indexador 
determinado pela política econômica durante certo prazo, dever; a interferir na economia 
do contrato, em face do que ficou pactuado e as garantias constitucionais, que regem a 
ordem jurídica, art. 153, § 3º da CF à época, considerou ainda que o contrato fora 
cumprido nos termos avençados, e ainda, que técnicos peritos encontraram na conta 
corrente do financiamento a importância que indevidamente a autora pagou a ora ré. 
Julgou procedente a ação. 
Em suas razões de apelo a ora apelante CEF, alega que em 21.11.86, o Estado no 
exercício do poder intervencionista sobre a economia, em vigor ainda o "plano cruzado" 
determinou que nos contratos em vigor ainda não concluídos, fosse o mesmo saldo 
devedor corrigido, na forma contratada, porém sua apuração feita diariamente é somente 
permitida a amortização antecipada, fora da data do aniversário do contrato se pago a 
correção monetária "pro rata die". 
É fiel à nova determinação legal, disse a ora apelante que "A única adaptação ocorrida no 
contrato foi quanto à periodicidade diária da apuração contábil do saldo devedor e da 
incidência "pro rata die" se efetuada qualquer amortização antecipada não coincidente 
com a data de aniversário do contrato". 
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Alega, ainda, a apelante, apenas para argumentar, que o valor supostamente pago a 
maior pela apelante teria sido totalmente repassado ao adquirente final. 
Pediu afinal a reprocedência do pedido. 
Contra razões. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: Na sentença recorrida, o MM Juiz assim se houve: 
"13 - O que se discute nos autos é se disposições legais novas acerca da correção 
monetária alcançam e modificam convenções dos contratantes a propósito, anteriormente 
firmadas, em instrumento regular". 
II - A Correção Monetária no Contrato e sua periodicidade. 
14. - Em 21 de outubro de 1985 a Autora, Construtora e Imobiliária Melo Ltda., e a Caixa 
Econômica Federal firmaram um contrato de financiamento, no valor de 67.200,00 
unidades Padrão de Capital, com taxa anual de juros de 10,00% (nominal) e de 
10,47130% (real), com finalidade de incorporação e construção de edifício de 
apartamento, com liberação das parcelas, em número de 12, mensalmente, conforme 
etapas concluídas do empreendimento; o pagamento das prestações do financiamento 
far-se-ia com o produto da venda dos apartamentos, durante o período de 
comercialização, de 6 (seis) meses, a cujos adquirentes transferem-se o respectivo 
débito, outrora da mutuária-financiada, e, havendo saldo devedor, o resgate dar-se-ia de 
uma única vez, findo o prazo contratual (cláusula Terceira da Escritura Padrão 
Declaratória). de 18 (dezoito) meses, nele incluídos os 12 (doze) de construção, e os 6 
(seis) de comercialização das unidades. 
15. - O critério de cálculo e as condições de incidência da correção monetária estão 
expressamente previstos no instrumento contratual (cláusula Quarta - da correção 
Monetária) como a Escritura Padrão Declaratória determina, também de modo expresso 
em sua Cláusula Segunda, Parágrafo Primeiro, inclusive sobre o saldo devedor., 
conforme Parágrafo Segundo, alínea a. 
16. - A Cláusula Quarta do Contrato determina: "Sobre todas as parcelas do 
financiamento, levantadas ou não, incidirá a correção monetária trimestral, observando 
para esse efeito a variação de valor das UPCs do BNH". 
17. - Portanto, sobre o saldo devedor da mutuária-financiada, ora Autora, a correção 
monetária incidiria trimestralmente, consoante a variação do valor das UPCs do BNH, a 
termo do contrato, firmado em 21-outubro-1985, sob a égide da lei nº 6.423/77, e do 
Decreto-Lei nº 19, de 1966. 
III - Da Correção Monetária determinada pelo Dec. - lei nº 2.290-86. 
18. - Estando em execução o contrato, já aperfeiçoado em 21-outubro-85, sobreveio o 
Decreto-lei nº 2.290, de 21 de novembro de 1986, determinando alterações do Decreto-
Lei nº 2.284, de 10 de março do mesmo ano, que havia baixado um plano de 
estabilização econômica, e dentre outras providências modificou a denominação da antiga 
ORTN, que passou a denominar-se OTN, dispondo aquele Decreto-lei nº 2.290, em seu 
art.1º, que o valor de OTN permanecia inalterado até 28 de fevereiro de 1987 
(modificação introduzida no Decreto-lei nº 2.284), e no seu art. 2º, § 2º, que "O devedor, 
sempre que adimplir, total ou parcialmente a obrigação decorrente de negócio contratual, 
em que se preveja reajuste vinculado à OTN, sujeitasse-a, mesmo no período em que 
aquele índice esteja inalterado, a solvê-la proporcionalmente à variação ocorrida até a 
amortização ou liquidação antecipada". 
19.- Esta variação a que se refere o § 2º do art. 2º para fins de posterior alteração da 
OTN, a que se sujeitavam os contratos (segundo esse Decreto-lei) mesmo no período em 
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que a OTN se manteve inalterada, far-se-ia, até 30 de novembro de 1986, pelas variações 
do índice de preço ao consumidor - IPC, e entre dezembro de 1986 a 1º de março de 
1987, pelos rendimentos das Letras do Banco Central do Brasil no período (parágrafo 
único do art. 6º do Decreto-lei nº 2.284, alterado pelo Decreto-lei nº 2.290, de 21.11.86). 
20. - Portanto, quem fosse adimplir sua obrigação, com reajuste pela OTN, substituta da 
ORTN, sujeitar-se-ia à correção monetária calculada pela variação dó IPC, até 30.11.86, e 
a partir daí até 28.02.87, pela variação dos rendimentos das LBCs, incidente tal correção 
no ato do pagamento. Era a correção pro rata die. 
21. - Tal critério foi depois explicitado pelo Decreto-Lei nº 2.322, de 26 de fevereiro de 
1987, que determinou no art. 2º modificação do Decreto-lei nº 2.290-86, verbis: 
"A liquidação antecipada, total ou parcial de obrigação pecuniária decorrente de negócio 
contratual, em que seja previsto reajuste vinculado a OTN, não exime o devedor do 
pagamento do acréscimo proporcional correspondente à variação de que trata o parágrafo 
único do art. 6º do Decreto-lei nº 2.284, de 10 de março de 1986, e, a partir de 1º de 
março de 1987, à variação do índice que servir de base à fixação do valor da OTN, 
ocorrida, em qualquer das hipóteses, até a data da referida liquidação". (§ 3º do art. 2º do 
Decreto-Lei nº 2.290, que modificou o de nº 2.284). 
21.1 -  Mas já não se aplicava ao contrato, extinto no dia 20 anterior. 
22. - Com base nessa disposição do Decreto-lei nº 2.290-86, antes da sua modificação 
pelo Decreto-lei nº 2.322-87, a Caixa Econômica. Federal, não podendo corrigir o 
pagamento do financiamento, que se operava com a transferência de parte do débito ao 
adquirente de unidade residencial, nos termos da Cláusula Terceira, in fine, da Escritura 
Padrão Declaratória, passou a corrigir o saldo devedor (depois de subtraído o valor 
transferido ao novo adquirente), com base na variação do IPC/LBC, consagrando a 
correção monetária pro rata die, com índices provisórios e circunstanciais. 
IV. - A Implicação da Correção Monetária Pro Rata Die sobre o Saldo Devedor 
23. - Em decorrência dessa correção pro rata die do saldo devedor, segundo o indicador 
de variação do IPC ou LBC, conforme o caso, houve um acréscimo da dívida da ordem de 
12.802.6913 OTNs, consoante os laudos técnicos (fls.183-219), ou igual a 15.795,76 
UPCs, cujo valor manteve-se congelado, em Cz$ 86,36, durante o período de 1º de março 
de 1986 a 1º de março de 1987 (Plano Cruzado). 
24. - Em 20 de fevereiro de 1987, antes, portanto, do Decreto-lei nº 2.322-87 (26-02), a 
Autora, mesmo com o saldo devedor corrigido pelos índices do IPC/LBC, liquidou todo o 
saldo devedor existente, cuja correção determinou seu aumento em 12.802,6913 OTNs 
ou 15.795, 76 UPCs, além das 67.200,00000 originariamente devidas, no total de 
82.995.76 UPCs (fls. 222). 
V - Do Negócio Jurídico (sua intangibilidade pela Lei nova) 
25. - Estabeleceu-se no contrato que "sobre todas as parcelas do financiamento, 
levantadas ou não, incidirá a correção monetária trimestral observando para esse efeito a 
variação do valor das UPCs do BNH". (Cláusula Quarta). Isto em 21 de outubro de 1985. 
26. - Em 28 de fevereiro de 1986 sobreveio o Decreto-lei nº 2.283, ratificar em 10 de 
março seguinte pelo Decreto-lei nº 2.284. Esse Decreto-lei mudou a denominação das 
antigas ORTNs para OTN, cujo valor, é de Cz$ 106,40 determinou-se inalterar até 1º de 
março de 1987, quando a correção far-se-ia pela variação do IPC nos doze meses 
imediatamente anteriores (art. 6º e seu parágrafo único). 28. 
28. - Em regulamento ao referido Decreto-lei 2284, determinou-se, a fim de ajustá-lo à 
nova política' econômica, a correção do saldo devedor, mantendo-o, contudo, expresso 
em UPC (art. 3º, do Decreto nº 92.492, de 25-03-86). 
29. - O certo é que, de qualquer modo, o financiamento objeto do contrato entre as partes 
expressava-se monetariamente em UPC, que, em relação ao contrato da autora, 
consoante tabela de cálculo anexa ao referido regulamento, valia exatamente Cz$ 86,36 
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(oitenta e seis cruzados e trinta e seis centavos). 
30. - Portanto, o valor da UPC, cláusula móvel de correção, para o contrato da autora, 
atualizada em cruzado à época do Decreto-lei nº 2.284-86, permanecia inalterado até 28 
de fevereiro de 1987, e, conseqüentemente, todo o saldo devedor. 
31. - Antes, porém, e dentro do prazo mencionado, o financiamento (saldo devedor) foi 
liquidado, isto é, em 20 de fevereiro de 1987, mas depois das correções determinadas 
pelo Decreto-lei nº 2.290-86. 
32. - Ora, preservando-se a Unidade Padrão de Capital - UPC como fator de correção dos 
valores nominais do contrato, que eram mesmo meramente estimativos (Cláusula 
Segunda da Escritura Padrão), e estando esse índice indicado expressamente no contrato 
de financiamento (Cláusula Quarta do Contrato), outro não podia substituí-lo, ainda que 
em decorrência da lei (ou ato normativo que se Ihe equiparasse: Decreto-lei). 
33. - Na verdade, todos os elementos integrativos do contrato se fizeram presentes no ato 
de sua formalização, inclusive com cláusula expressa de correção monetária. segundo 
indexador específico: a UPC. 
34. - Tendo se aperfeiçoado segundo a lei vigente (lei nº 6.423/77) e seus próprios 
termos. o contrato não podia sofrer alteração por via da legislação emergencial, porque a 
isso se opõe a garantia constitucional da intangibilidade do ato jurídico perfeito pela lei 
nova. 
35. - Com efeito, dispunha a Constituição Federal então vigente: 
"A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada" (art. 153, 
§ 3º). 
36. - Idêntica disposição encontra-se na Lei de Introdução ao Código Civil : 
"A lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito 
adquirido e a coisa julgada." 
"Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que 
se efetuou." 
(art. 6º e seu § 1º.) 
37. - Assim, as disposições novas acerca da correção monetária do saldo devedor do 
financiamento não se aplicam ao contrato entre a autora e a Caixa Econômica Federal. 
pois suficientemente prevista no instrumento próprio. e por ato de vontade das partes, 
segundo critérios e indexador que não foram suprimidos, a saber, a trimestralidade e a 
UPC. atento a que a trimestralidade decorreria não pelo simples decurso do prazo. mas 
em virtude da variação do indexador que se fazia trimestralmente. Se o indexador 
permaneceu inalterado durante grande parte do tempo de execução do contrato, a 
mutuária não podia ser compelida a observar um outro indexador que interessasse à 
mutuante, pois isso violaria o pactuado, protegido pela Constituição e pela lei. 
38. - Se a política econômica determinou a inalterabilidade do indexador, durante certo 
prazo, o fato se constituiu em determinação geral, que não deveria interferir na economia 
do contrato, posto a salvo por suas próprias regras e garantidas pela lei Maior. 
 39. - Em tema muito semelhante, já decidiu o Eg. Tribunal Federal de Recursos: 
"Contrato de compra e venda com pacto objeto de hipoteca. Saldo devedor. Correção 
monetária. Amortização antecipada. Estabelecendo o negócio jurídico a correção anual do 
saldo devedor, é indevida a pretensão do mutuante de sujeitar tal correção a critério 
temporal diverso na hipótese de amortização antecipada. Sentença confirmada." (AC 
107.813 DF, Rel. Min. Torreão Braz, 51 Turma. 17.8.88, Unânime.) 
"Contrato de mútuo (Caixa Econômica Federal - Liquidação antecipada - Correção 
monetária. Prevalece na 2º Seção do Tribunal Federal de Recursos o entendimento de 
que, limitando-se o contrato a prever correção anual, não é possível atualizar o valor dó 
débito quando o mutuário pretenda quitá-lo fora da época prevista para aquela 
retificação." (AC nº 99.536-RJ, Rel. Min. Américo Luz, 6ª Turma, DJ de 12.9.88, p. 
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22.801.) 
40. - A hipótese versada nos autos nem é caso de amortização antecipada, mas 
amortização dentro do prazo que a mutuária teria para fazê-lo, dentro dos seis meses 
seguintes à construção e destinados à comercialização das unidades residenciais, 
conforme parte final da Cláusula Terceira da Escritura Padrão Declaratória. Podia a 
mutuária faze-lo ato o último dia do prazo, que se esgotaria no dia 21 de abril de 1987. 
Preferiu fazê-lo antes, em 20 de fevereiro-87, pois isso Ihe era mais econômico, já que no 
dia 1º de março seguinte haveria alteração do valor do indexador e consciente correção 
do saldo devedor. 
41. - Mas isso não e ilegal. É economia dentro dos termos da lei e do contrato. A Caixa 
Econômica Federal não pode ficar preocupada se alguém está ganhando mais nu menos 
dinheiro, se a parte que Ihe toca no contrato foi satisfeita. Aliás, tanto a Caixa quanto a 
empresa mutuária cumpriram seus papéis. Uma, financiando a construção de casa 
própria: outra, construindo e obtendo a margem de lucro que o sistema capitalista 
proporciona. Se estava ganhando mais do que devia é problema que não cabe a CEF 
resolver, nem fazer justiça, nem aqui cabe fazer digressão a respeito. 
42. - O fato é que as cláusulas contratuais validamente pactuadas não poderiam ser 
modificadas pela superveniência de legislação emergencial. O Contrato deveria ter sido 
cumprido tal como pactuado, e as importâncias que foram pagas além do devido devem 
ser restituídas a quem fez o pagamento, nos termos do art. 964, do Código Civil: 
"Todo aquele que recebeu o que Ihe não era devido fica obrigado a restituir." 
43. - Os técnicos encontraram na conta corrente do financiamento a importância que 
indevidamente a Autora pagou à CEF, com base na aplicação da correção monetária por 
índice e critério temporal diversos dos previstos no contrato, importância equivalente a 
12.802,6913 OTNs ou 15.795,76 UPCs, no mês de fevereiro de 1987 (laudos: fls.183 e 
219). 
44. - A Caixa Econômica Federal não impugnou tais valores.  
VI - Do Decisum 
45. - Por todo o exposto, julgo procedente o pedido da autora Construtora e Imobiliária 
Melo Ltda., inscrita no CGC/MF sob o nº 07.614.076/0001-56, para condenar a Caixa 
Econômica Federal a restituir-lhe o que indevidamente recebeu, então equivalente a 
12.802,6913 OTNs ou a 15.795,76 UPCs a título de correção monetária pro rata die, 
instituída pelo Decreto-lei nº 2.290, de 21 de novembro de 1986, como amortização do 
financiamento objeto do contrato firmado entre as partes em 21 de outubro de 1985; a 
importância a ser restituída será monetariamente corrigida a partir do seu recebimento 
indevido, 20 de fevereiro de 1987; e será acrescida de juros moratórios, de 0,5% (meio 
por cento) ao mês, a partir da citação. A Caixa Econômica Federal restituirá à autora as 
custas e honorários periciais (também corrigidos a partir dos respectivos recolhimentos) e 
pagar-lhe-á honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) do valor final da 
condenação. A liquidação da sentença far-se-á por cálculos do contador." 
Nas suas razões de apelação, a apelante se reporta a sentença de lavra do eminente Juiz 
Dr. José Augusto Delgado que em uma ação sumaríssima interposta contra a Caixa 
Econômica Federal por Eumar Guimarães Coelho tombada sob o nº 16.894/87 tem a 
seguinte ementa: 
"EMENTA: Ação de Repetição de Indébito. Pagamento efetivado por livre manifestação 
do devedor. Interpretação de cláusula contratual. Correção monetária de contrato 
hipotecário. Ausência de demonstração de que o pagamento correu por erro de fato ou de 
direito. Não caracterização do pagamento indevido. A interpretação de cláusula 
contratual., por parte do devedor, que determina, voluntariamente, a sua ação de pagar o 
débito sem qualquer constrangimento e, conseqüentemente, sem constrição não pode ser 
elevada, dentro dos princípios criados pela ciência jurídica no campo dos direitos das 
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obrigações a categoria de erro de direito, por não ter havido crença na incidência de 
determinada regra jurídica, em vez de outra reguladora do assunto. 
Improcedência da ação." 
Observe-se no caso presente que, na verdade, a hipótese não é de pagamento efetivado 
por livre manifestação do devedor, mas de débito lançado em sua conta, sob seu 
protesto, e à iniciativa exclusiva, da ré - CEF. 
Ademais, a jurisprudência tem caminhado no sentido de que, fundamenta a ação de 
repetição, o recolhimento ou a cobrança do indevido. 
Atente-se que a presente ação se funda nos dispositivos constantes do artigo 964. e 
seguintes do Código Civil Brasileiro não sendo de se chamar para deslinde da questão o 
disposto no artigo 165 do CTN. 
A Lei Civil Brasileira, no seu artigo 164 diz textualmente que todo aquele que recebeu o 
que lhe não era devido, fica obrigado a restituir. 
Atente-se ainda, que no artigo 165 do Código Civil, se estabelece não ser obstáculo ao 
direito do repetir, o fato do pagamento indevido ter' sido voluntário, caso em que se teria 
que provar que tal recolhimento fora feito por erro. 
Tal não é a hipótese como já se afirmou, vez que não se trata de pagamento voluntário do 
indivíduo e sim lançamento de débito na conta do autor, por iniciativa exclusiva da ré - 
CEF. 
A sentença há de ser confirmada pelos seus próprios fundamentos. 
NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 4.440 - CE 

Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INCRA 
Adv. (A): DR. JOAQUIM RAIMUNDO FALCÃO DE OLIVEIRA E OUTROS 
Apelado: FRANCISCO COELHO DE ALBUQUERQUE E OUTROS 
Adv. (A): DR. HÉLIO M. COELHO DE ALBUQUERQUE 
Remte.: JUIZO FEDERAL DA 5ª VARA - CE 
 
EMENTA 

DESAPROPRIAÇÃO. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. 
"As pastagens e matas naturais, por terem valor específico, distinto da terra nua, são 
indenizáveis" (Precedente do extinto TFR na AC nº 99.625-SP, RTFR 160/87). 
- Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. Decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de fevereiro de 1990 
HUGO MACHADO, Presidente. 
CASTRO MEIRA, Relator. 
 
RELATÓRIO 
 Sr. Juiz Castro Meira: 
O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, 
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promoveu a presente Ação de Desapropriação por interesse social para fins de reforma 
agrária contra FRANCISCO COELHO DE ALBUQUERQUE e OUTROS. 
O MM. Juiz Federal da 5ª Vara -CE, Dr. GERALDO APOLIANO DIAS fixou o quantum a 
ser pago pelo expropriante, incluindo a cobertura vegetal como bem indenizável. 
Irresignado com esta parte da sentença, apela o Instituto expropriante. 
Não foram apresentadas contra-razões. 
Em seguida, subiram os autos. 
 
VOTO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: 
A irresignação do Apelante está restrita à inclusão da "cobertura vegetal" como bem 
indenizável. 
A objeção foi analisada adequadamente pelo douto sentenciante nos seguintes termos: 
"Datissima venia, não se pode acatar a objeção levantada no laudo divergente de não 
constituir-se em parcela indenizável a "cobertura vegetal"... "acréscimo natural do solo, e 
que somente aquelas plantadas pelo homem, em processo de reflorestamento, podem ser 
consideradas benfeitorias com vistas a indenização" (fls.166, in verbis). 
A jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR) enfrentou e decidiu com 
inegável sabedoria a questão; assentou-se que..."no concernente à vegetação menos 
densa, é entendimento pacífico da egrégia Turma (a Sexta esclareça-se) que a mata, 
mesmo de menor porte e as pastagens nativas, devem ser computadas como parcelas 
autônomas na indenização, pois têm valor específico, distinto da terra nua" (excerto do 
voto proferido pelo Em. Min. Wilson Gonçalves, in AC 89.927-CE 5621917 - INCRA X 
Francisco Pinheiro Landim; meus os sublinhados). 
Com essa fundamentação, que acolho sem reproche, tenho por superada a divergência 
consignada no laudo firmado pelo Vistor Assistente da autarquia expropriante." 
(fls.186/187) 
Era nesse sentido, efetivamente, a jurisprudência do extinto TFR, como se vê no seguinte 
trecho do voto proferido pelo Em. Ministro MIGUEL FERRANTE na AC nº 99.625/SP: 
"Vencido esse tópico, quanto à indenização das matas, nada mais fez o decisório singular 
do que ajustar-se à pacífica jurisprudência da Corte, posta no sentido de que as 
pastagens e matas naturais, porque têm valor econômico, são indenizáveis." 
Vale, também, transcrever a ementa desse julgado: 
"DESAPROPRIAÇÃO. TERRENO RESERVADO. TERRAS PÚBLICAS. MATAS 
NATURAIS. 
- A discriminação das terras públicas cabe ao órgão federal ou estadual competente para 
tanto, mediante o devido processo administrativo ou judicial. No contexto expropriatório, a 
área considerada reservada não pode ser delimitada de forma unilateral pelo poder 
expropriante, impondo-se para o efeito, em cada caso concreto, a realização de perícia 
judicial. 
- As pastagens e matas naturais, porque têm valor econômico, são indenizáveis. 
- O termo "a quo" dos juros de mora é a data do trânsito em julgado da sentença que fixa 
a indenização. Súmula 70 do TFR. 
- Cancelamento da Súmula 202 do TFR. Correção monetária da oferta. 
- Honorários de advogado. Aplicação da Súmula 141 do TFR. Redução para 5%, em 
atenção aos parâmetros legais e à orientação jurisprudencial pertinente ao tema. 
- Salário do assistente técnico a cargo da expropriante. Súmula 69 do TFR. 
- Agravo retido improvido. 
- Apelações parcialmente providas." 
(RTFR nº 160/87) 
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Com essas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial para manter a 
sentença. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.241 - PE 

Apelante: LATIFE TANOUSS PEREIRA DA SILVA E OUTRA 
Advogados: DR. BRENNO AFFONSO DE AMORIM E OUTRO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA. 

Previdenciário. Pensão especial (Lei 1711, art. 242). Alteração da Lei 6782/80, pelo 
Decreto-lei 2345/87, quando o funcionário já estava licenciado e acometido de cardiopatia 
grave e meses antes do seu falecimento. Equiparação a acidente de serviço já 
caracterizada. Apelo provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a unanimidade, dar 
provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 24 de abril de 1990 (data do julgamento) 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente 
Juiz LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
Insurgem-se as apelantes contra sentença da lavra do culto Juiz Federal em exercício na 
2ª Vara de Pernambuco, Dr. Antonio Bruno de Azevedo Moreira, que julgou improcedente 
pedido formulado em ação na qual pleiteiam pensão especial decorrente do falecimento, 
vítima de infarto do miocárdio, do funcionário Francisco Pereira da Silva, que completara 
35 anos de serviço e já se encontrava há dois anos acometido de cardiopatia grave, 
doença especificada em lei, para os fins do art. 242 da Lei 1711/52, c.c. art, 1º da Lei 
6782/80. Alegam que a alteração introduzida pelo Decreto-lei 2345, de 23 de julho de 
1987, não poderia modificar situação já consolidada. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. Dispensei revisão por ser a matéria predominantemente de direito (art. 30. IX, 
RITRF/5ª). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O funcionário Francisco Pereira da Silva, desde 30 de agosto de 1985, estava acometido 
de cardiopatia grave e se encontrava sob licença para tratamento de saúde, quando 
faleceu, em 15 de outubro de 1987. 
Ao manifestar-se a moléstia, estava em vigor o art. 1º da Lei 6782/80, que equiparava as 
doenças especificadas em lei (entre as quais a cardiopatia grave) ao acidente em serviço, 
para efeito da pensão especial. 
Importa saber se a supressão efetivada pelo Decreto-lei nº 2345, de julho de 1987, que se 
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referiu apenas à doença profissional como equiparada, para os mesmos fins, ao acidente 
em serviço, teria encontrado ou não uma situação jurídica consolidada. 
O ilustre Juiz sentenciante desenvolve lúcido raciocínio sobre a teoria do direito adquirido, 
calcada na incorporação dos bens tutelados pela lei ao patrimônio individual. Como as 
autoras ainda não haviam requerido, quando da edição do DL 2345, o benefício, teriam 
apenas expectativa de direito, e não direito. 
Ocorre que a lei não criou ou extinguiu o benefício propriamente dito, mas apenas mudou 
a qualificação das hipóteses que o ensejariam. 
A pensão especial é deferida em função do falecimento do servidor em acidente do 
serviço, ou a doenças que se lhe equiparam. O funcionário segurado fora acometido de 
moléstia especificada em lei, quando ainda vigente a Lei 6782, vindo a falecer em 
conseqüência do quadro de cardiopatia grave. 
A eliminação da equiparação ao acidente em serviço, quando já atingido pela doença o 
servidor, não poderia alterar aquela qualificação jurídica. E certo que não existia um 
direito concreto das autoras à pensão, mas havia uma situação jurídica definidora do 
evento, com os contornos definidos pela lei de natureza previdenciária, e que não poderia 
ser modificada em prejuízo dos beneficiários. 
Em outras palavras, leva-se em conta a lei vigente quando da caracterização da doença 
em razão da qual faleceu o segurado, e não a nova lei editada pouco antes do 
falecimento. 
É que não fora o evento morte que ganhara qualificação nova, e sim a doença. Quando 
do DL 2345, a doença de que padecia o segurado já se equiparava ao acidente de 
serviço, e, como foi a causa do óbito, persiste a equiparação. 
Acresce que a pretensão das autoras ganhou sede constitucional, com a Carta de 1488, 
em cujo art. 40, parágrafo 5º está previsto que "o benefício da pensão por morte 
corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até ó limite 
estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior". 
No caso de quem postula a pensão especial, a limitação prevista na Constituição não 
obsta a eficácia imediata do dispositivo, pois já está definida na Lei 1711. 
Por essas razões, dou provimento ao apelo, para julgar procedente a demanda, 
reconhecendo o direito das autoras à pensão especial e condenando a ré a pagar as 
diferenças a partir da data do óbito, com juros de mora, desde a citação, e correção 
monetária a partir do vencimento de cada prestação, além de suportar reembolso de 
custas e honorários de 10%% do valor da condenação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.259 - RN 

Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: NEREU GONZAGA DA SILVA 
Advogados: Dra. NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO E OUTRO 
Remetente: JUIZO FEDERAL DA 2ª. VARA-RN  
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar considerado inapto em decorrência de doença mental pericialmente 
constatada. Não incidência de prescrição (art. 169, I, Cod. Civ.). Relação de causalidade 
com o serviço. Reforma em grau superior. Apelo e remessa oficial improvidos. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 24 de abril de 1990 (data do julgamento) 
Juiz PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
Juiz LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
A sentença recorrida, da lavra do então Juiz Federal da 2ª Vara do Rio Grande do Norte, 
Dr. José Augusto Delgado, hoje ilustre membro deste Tribunal, rejeitou a argüição de 
prescrição e julgou procedente pedido de reforma em grau superior de cabo da Marinha 
de Guerra, após constatação pericial de que o autor padece de doença mental, estando 
impossibilitado de prover a sua subsistência. 
Apela a ré, afirmando que a prescrição tem fulcro no Decreto 20.410/32 e que o autor 
sofre apenas de asma, jamais foi submetido a tratamento psiquiátrico e deseja servir-se 
da Justiça para adquirir melhores condições financeiras. 
Com contra razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. Dispensei revisão por ser a matéria predominantemente de direito (art. 30. 
IX.RITRF/5ª). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O autor é alienado mental, conforme reconhecido na perícia judicial de fls. 61-62, 
sofrendo de psicose maníaco depressiva, que teve início antes de janeiro de 1974. 
Assim, nos termos do art. 169, I, do Código Civil, contra si não ocorre prazo prescricional. 
Já no exame a que foi submetido em 5. I 1.1973, pela Junta Superior de Saúde do 1º 
Distrito Naval, constava referência a "forte componente emocional", no quadro de asma 
brônquica, e a tratamento psiquiátrico. 
A doença, como se vê, é contemporânea ao serviço ativo, e incapacitava o paciente de 
exercer atividades laborais. Não obstante, os médicos militares concluíram em sentido 
contrário. 
Constatado, mediante prova pericial, que o autor era alienado mental, quando ainda em 
serviço, e não poderia prover a subsistência, necessitando de tratamento ambulatorial, 
aplicam-se, como o fez o ilustre Juiz sentenciante, as regras dos arts. 26, 114, parágrafos 
1º e 2º, 112., IV, da Lei 5.787/72, vigente quando do ato de reforma, que se deve fazer na 
graduação imediatamente superior à que possuía. 
Não impressiona a argumentação do digno Procurador da República, nas razões de 
apelação, quanto aos requisitos de a doença ser contraída com relação de causa e efeito 
a condições inerentes ao serviço. 
São bem complexas as causas de aparecimento da psicose maníaco depressiva. 
C. G. JUNG recorre aos usos do Teatro grego para explicar a base das nossas relações 
com o mundo exterior. Existe, segundo o criador da teoria do inconsciente coletivo, como 
que uma fronteira entre o ego e consciência coletiva, que é representada pela persona, 
termo que designa a máscara utilizada pelos atores gregos. 
Na vida, nós representamos papéis, no contato com as outras pessoas. Numa pessoa 
saudável, os papéis são compatíveis entre si - pai, irmão, juiz, filho, amigo, etc. - Mas há 
quem não consegue desenvolver a sua persona e passa a criar complexos que revelam 
conflitos entre o ego e o mundo externo. Dos choques entre o ego e a consciência e a 
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inconsciência coletiva e do ego e a anima ou o animus, estas duas últimas expressões 
significando as figuras feminina e masculina na mente do ser humano, nascem os 
distúrbios psíquicos de vários graus. 
Daí o professor norte-americano James A. Hall, em "A Experiência Junguiana" (Ed. 
Cultrix,1980, pag. 63), afirmar que "muitos sintomas neuróticos têm como causa a 
tentativa do ego no sentido de recuar diante de um desenvolvimento necessário no 
processo de individuação". 
É provável que as reações patológicas do autor se tenham desenvolvido durante o 
desempenho da sua persona, na vida militar. 
Há, sem dúvida, ligações entre o serviço ativo e o desenvolvimento da doença. Não que 
esta não se pudesse revelar em outro ambiente. Mas no sentido de que - vinculado à sua 
circunstância, no dizer de Gasset, o autor passou a apresentar o quadro de psicose 
maníaco depressiva que o levava, segundo a narrativa da própria Junta Médica da 
Marinha, às crises freqüentes de asma brônquica de origem emocional. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 4 - PE 

Relator: EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: JOSÉ ARAÚJO (ADV. BRENNO AFFONSO DE AMORIM) 
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
 
EMENTA 

PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ART. 110, §§ 1º e 2º, DO CÓDIGO PENAL. 
EFEITOS. 
1 - A prescrição retroativa tem sua sede na pena fixada em concreto pela sentença 
condenatória. Seu prazo, diferentemente da prescrição subseqüente, é contado para trás, 
alcançando o passado, sujeitando-se, contudo, às causas da interrupção prevista no art. 
117, itens I a IV,. do Código Penal. 
2 - A caracterização da prescrição retroativa está vinculada a duas condições alternativas: 
a) conformismo da acusação com a pena imposta no 1º grau, pelo que não interpôs 
Recurso; 
b) recurso improvido da acusação ou, se o foi, o aumento dado à pena não alterou seu 
prazo prescricional. 
3- Reconhecida a prescrição retroativa, extingue-se a própria pretensão punitiva, isto é, o 
Estado não tem mais o direito de obter uma decisão sobre o crime. Em conseqüência, 
não há nenhuma responsabilidade a ser exigida do acusado, sem deixar marcas quanto a 
seus antecedentes, sem gerar causa para futura reincidência. Nem mesmo haverá o 
acusado que responder pelas custas do processo e por possíveis danos, salvo, em tal 
hipótese, discussão no cível, por via ordinária. 
4- Havendo decorrido, entre a data da consumação dos fatos (1976 e 1977) e a data do 
recebimento da denúncia, mais de dez anos, está prescrita a pretensão punitiva, quando 
a sentença transita em julgado só para a acusação aplicou a pena de 1(um) ano de 
reclusão. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, para decretar extinta a pretensão punitiva, na forma do 
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relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 1º de agosto de 1989 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
0 SR.JUIZ JOSÉ DELGADO: A sentença recorrida condenou o apelante à pena de 1 (um) 
ano de reclusão, pela prática do delito tipificado no artigo 298 do Código Penal Brasileiro. 
O apelante, em preliminar, alega, ocorrência de prescrição pela pena "in concreto". 
Baseia-se no fato da consumação do delito apurado ter ocorrido em 1976 e, somente, em 
20.11.87, ter sido oferecida a denúncia. Entende que, por não ter havido apelação do 
Ministério Público Federal, a sentença transitou em julgado para a acusação, incidindo, 
em conseqüência, o efeito prescricional pelo decurso de mais de 4(quatro) anos, contados 
da ocorrência do fato e do oferecimento da denúncia. 
Quanto ao mérito, o apelante se contenta em, simplesmente, pedir absolvição. 
0 Ministério Público Federal, em contra-razões, sob o fundamento de que a sentença só 
transita em julgado quando contra ela não cabe mais recurso pelas partes, entendeu 
inexistir a prescrição. No mérito, sustenta a confirmação do "decisum". 
A nobre representante da Procuradoria Regional Federal, em seu parecer de fls. 203/204, 
opinou pelo reconhecimento da prescrição com apoio na pena "in concreto". 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: Adoto, como razão de decidir, o conteúdo do parecer 
apresentado por Sua Exª. Dra. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, nos trechos 
seguintes: 
"Data vênia", na verdade parece haver incidido a prescrição, senão vejamos. Dizem o 
artigo 110, §§ 1º e 2º do Código Penal, "verbis": 
Art.110...omissis...§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em 
julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena 
aplicada. 
§ 2º A prescrição de que trata o parágrafo anterior, pode ter por termo inicial data anterior 
à do recebimento da denúncia ou da queixa". 
De acordo com entendimento pacífico de jurisprudência e da doutrina os aludidos 
parágrafos do artigo 110 consagram a prescrição retroativa, inclusive com termo inicial 
anterior ao do recebimento da denúncia ou queixa". 
Mais adiante, o referido parecer conclui: 
"Assim é que, "in casu" observa-se que: 

a) entre a data dos fatos (1976 e 1477) e a do recebimento da denúncia (18.11.87) se 
passaram 10 (dez) anos; 
b) houve condenação à pena de 1 (um) ano de reclusão; 
c) o Ministério Público Federal, intimado pessoalmente da sentença, com ela se 
conformou (fl.187V); 
d) houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação (fls. 188). 
Com base nesses fatos, inequívoca a incidência da prescrição retroativa vez que 
decorridos mais de 4 (quatro) anos entre a data dos fatos e a do recebimento da denúncia 
(artigo 109, V, CPB)". 
Na verdade, o conteúdo dos Autos revela o afirmado, pelo que sobre o curso da ação 
incide os efeitos prescricionais com apoio na pena "in concreto" aplicada. Trata-se, 
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segundo posição doutrinária, da chamada prescrição retroativa, que tem seu fundamento 
legal na remissão do art. 109, caput, em combinação com os §§ 1º e 2º' do art. 110, do 
Código Penal. Na espécie, o prazo é contado para trás, em razão do passado, daí ser 
denominada de retroativa. E, por se verificar antes do trânsito definitivo da sentença 
condenatória para ambas as partes, trata-se de prescrição da pretensão punitiva ou da 
ação, pelo que se extingue o próprio direito do Estado de obter uma decisão a respeito do 
crime. Produz efeitos de não determinar qualquer responsabilidade do acusado, não 
deixar marcas de seus antecedentes, não ser causa geradora de futura reincidência, nem 
fixar a obrigação de o acusado responder pelas custas do processo e pelos danos que Ihe 
poderão ser cobrados, salvo, na última hipótese, discussão a respeito, no cível, por via 
ordinária. 
Isto posto, dou provimento à apelação para decretar extinta, por efeito da prescrição 
retroativa, a pretensão punitiva, isto é, a prescrição da ação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7 - PE 

Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA FEDERAL 
Apelante: EDUARDO JOSÉ ARCOVERDE CAVALCANTI  
Adv.: VALDlR PEIXOTO BEZERRA E SILVA 
Apelante: MARCELO COSTA LIMA CORREA DE ARAÚJO  
Adv.: BORlS TRINDADE 
Apelado: JUSTIÇA PÚBLICA FEDERAL 
Apelado: FLÁVIO DE PAIVA MELO 
Adv.: BRÁULIO LACERDA 
 
EMENTA 

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
FEDERAL. INAPLICAB1- LIDADE DO DISPOSTO NO ART.18, I, DA LEI Nº 6.368/76. 
- Se a infração prevista na Lei dos Tóxicos foi cometida no âmbito alfandegário deve ser 
processada e julgada pela Justiça Federal. Precedentes. 
- Reduz-se a pena face à primariedade dos acusados. Inaplicável ao caso o disposto no 
art.18, I, da Lei nº 6.368/76. 
- Apelação do MPF desprovida. 
- Provimento parcial das apelações dos réus. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. Decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, negar 
provimento à apelação do Ministério Público Federal, rejeitar a preliminar de 
incompetência da Justiça Federal e dar provimento parcial às apelações de Marcelo 
Costa Lima Correa de Araújo e Eduardo José Arcoverde Cavalcanti, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Recife,17 de agosto de 1989 
HUGO MACHADO, Presidente 
CASTRO MEIRA, Relator 
 
RELATÓRIO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: O MPF denunciou EDUARDO JOSÉ ARCOVERDE 
CAVALCANTI e MARCELO COSTA LIMA CORREA DE ARAÚJO, devidamente 
qualificados, pela prática de atos tipificados no art.18 da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 
1976. 
Os acusados foram presos em flagrante no dia 15 de janeiro de 1989, por volta das 
21h30m, no Aeroporto Internacional dos Guararapes nesta capital, quando estavam 
prestes a embarcar no vôo internacional RG 700, com destino a Lisboa, Portugal, 
conduzindo 990 (novecentos e noventa) gramas de cocaína, acondicionadas em 13 
(treze) saquinhos plásticos, encontrados nos canos das botas usadas por Eduardo 
Cavalcanti. 
Posteriormente, o Ministério Público Federal promoveu aditamento à denúncia para 
inclusão de Flávio de Paiva Melo, devidamente qualificado, como responsável pelo 
fornecimento da substância entorpecente (fls.154/157). 
A r. sentença de fls. 516/543 julgou procedente a denúncia contra Eduardo José 
Arcoverde Cavalcanti e Marcelo Costa Lima Correa de Araújo, condenando-os à pena de 
8 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinqüenta) dias-multa, fixado 
no valor do dias-multa em 1/30 (um  trinta avos) do salário mínimo regional, além de 
custas processuais; julgou, ação improcedente quanto ao réu Flávio de Paiva Melo, por 
insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VI do Código de Processo Penal. 
Irresignados com a condenação, os réus apelaram, apresentando razões às fls. 595/602 e 
604/605. Ambos argúem como preliminar, a incompetência da Justiça Federal, uma vez 
que não se trata de tráfico internacional de entorpecentes. A defesa de Eduardo 
Cavalcanti pede, alternativamente, absolvição ou diminuição da pena. A defesa de 
Marcelo Araújo argumenta que a circunstância qualificadora do art. 1R da Lei nº 6.368/76 
só existirá, dogmaticamente, se ocorrer sua consumação. Entretanto, o réu foi condenado 
por "trazer consigo" a substância tóxica no Aeroporto dos Guararapes. Alega , ainda, 
cerceamento de defesa pela inobservância do disposto no art. 405 do Código Penal e por 
deixar de expedir precatória à Comarca de Caruaru. No mérito, pede a redução da pena. 
Contra-razões às Fls. 582/584 e 604/616. 
O Ministério Público Federal também apelou quanto à absolvição de Flávio de Paiva Melo, 
entendendo existirem provas suficientes para sua condenação. 
Subiram os autos e, nesta instância, manifestou-se a douta Procuradoria Regional 
Federal. Opina pelo improvimento dos recursos, transcrevendo decisões do Egrégio 
Supremo Tribunal Federal, quanto à competência federal e incidência do art. 18, I da Lei 
de Tóxicos. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ CASTRO MEIRA: O apelante Marcelo Costa Lima Correa de Araújo argüi a 
incompetência da Justiça Federal por não se tratar de tráfico internacional de 
entorpecentes, eis que sua prisão foi efetuada no Aeroporto dos Guararapes, nesta 
Capital. 
A preliminar foi assim examinada pela ilustre Procuradora Regional Federal Dra. Eliane 
Recena. 
"A questão está superada. 
Já decidiu o extinto TFR pacificamente que infração prevista na Lei de Tóxicos cometida 
no âmbito alfandegário deve ser processada e julgada pela Justiça Federal. 
Nesse sentido, só para exemplificar, as decisões publicadas no DJU de 26.04.79 à pág. 
3.324 e na Revista LEX de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, volume 106 de 
outubro de 1987 de onde destacamos a ementa e parte do voto do Ministro Carlos 
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Madeira, "verbis": 
"EMENTA: - Tráfico de entorpecente. Competência da Justiça Federal (art.125 V, da 
Constituição). 
Se a infração foi cometida no âmbito alfandegário, por pessoas aqui residentes, mas com 
implicações internacionais, porque produziriam efeitos em outro país, constitui questão de 
direito penal internacional, cuja competência é da Justiça Federal. 
Agravo regimental improvido". 
"Ora, Marta Fiúza Leite, segundo o relatório nº 2, passageira do vôo nº 758, de 21:45hs, 
com destino a Londres, Inglaterra, foi presa, já no Serviço de Busca Pessoal do 
Aeroporto, cerca de 20:00h, trazendo consigo, atada ao corpo, a substância entorpecente. 
Ao ser ouvida, logo após, disse de sua intenção, e apontou outras pessoas. A propósito, 
ver a denúncia, em trechos que pus em destaque. 
Pelo visto, não se trata, o caso descrito nestes autos, de ação circunscrita ao nosso 
território; não se cuida de conduta adstrita ao âmbito nacional. Ao revés, trata-se de 
comportamento com a nota de internacionalidade, precisamente a nota que tipifica os 
delictu iuris gentium, a reclamar, a exigir, a positivar a competência federal, e não a 
competência estadual. Fazem-se presentes, aqui, a meus olhos, em suma, os elementos 
caracterizadores da competência federal, que procurei recolher do Leading case acima 
citado, fruto da Súmula 522/STF. É que, consoante lição do Desembargador Geraldo 
Gomes, in ob. cit. pág. 33: "O vocábulo tráfico abrange importação, exportação, comércio, 
transação, comercialização transporte, etc., inclusive cultivo de plantas. Basta ver-se o 
que diz a Convenção de N.Y., de 1961, que ao definir certos vocábulos disse-o: "Tráfego 
ilícito é o cultivo ou qualquer tráfico de entorpecentes que contrariem as disposições da 
presente convenção". (Cláusula 1, letra 1). Daí porque não se restringe à exegese apenas 
ao tráfego em seu sentido restrito, mas há de ser interpretado o vocábulo em seu sentido 
genérico, abrangendo até mesmo a idéia de consumo, mercado consumidor, usuários, 
pois o simples uso pode estar vinculado à oferta ou mercado internacional fornecedor". 
Mais a mais, a jurisprudência desta Corte não favorece a tese dos apelantes. É vê-la. No 
caso retratado na Apelação Criminal nº 3.881, de 1978, a acusada fora presa em flagrante 
no Aeroporto do Galeão, "porque trazia escondida sob as suas vestes íntimas, presa entre 
as pernas, trezentas gramas de cocaína". Na ementa do acórdão, escreveu o Ministro 
Neri da Silveira, relator: 
"Tráfico internacional de entorpecentes devidamente caracterizado". No caso descrito na 
Apelação Criminal nº 5.314, de 1981, a prisão também ocorrera no Aeroporto 
Internacional. Lê-se da denúncia: 
"A denunciada confessou às autoridades policiais que iria transportar a cocaína 
apreendida para a Suíça e posteriormente à Holanda..." 
Veja-se a semelhança com a espécie destes autos...Escreveu o relator, Senhor Ministro 
José Cândido: "O delito definido no art. 12 da Lei 6.368/76, é de ação múltipla, e dentre 
suas várias feições enumera-se a de "transportar substância entorpecente". Havendo sido 
a apelante presa no aeroporto...". Na espécie objeto da Apelação Criminal nº 5.616, de 
1982, o cidadão norte-americano Richard Edward Heidelbach foca preso ainda no 
Aeroporto Internacional, "por haver encontrado em seu poder, na revista pessoal antes de 
seu embarque em avião destinado a Miami...". Na ementa, escreveu o relator, Senhor 
Ministro Carlos Madeira: "Quantidade razoável de cloridrato de cocaína, apreendida no 
momento do embarque o alienígena para o exterior, importa consumação do crime de 
tráfego internacional". 
Como se vê, não procede a argüição de incompetência da Justiça Federal. Estou de 
acordo, no ponto, com a sentença, cuja motivação transcrevi no relatório ao rejeitar a 
preliminar de incompetência." 
A decisão aplica-se com total adequação ao presente caso, afastando, inclusive, a tese 
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defendida nos recursos de apelação da não consumação do delito, inclusive para fins de 
não incidência do artigo 18, I da Lei de Tóxicos." 
Localizei, ainda, decisão do extinto Tribunal Federal de Recursos, no mesmo sentido. 
Transcrevo-a: 
"Processo Penal 
Habeas corpus. Tráfico Internacional de entorpecentes. Competência; Ministro Francisco 
Trindade 
29.5.87 pág.10521 HC 64880 -1- RJ 
Agente que transporta droga para o exterior e é detido ainda no território nacional. 
Caracterização da competência da Justiça Federal." 
Sobre o assunto decidiu a Corte Suprema: 
"Processo Penal 
Tráfico de entorpecentes. Competência da Justiça Federal. 
Ministro Carlos Madeira 
29.5.87, pág.10528 Ag. 118218 -1- RJ Tráfico de entorpecentes. Se a infração foi 
cometida no âmbito alfandegário, por pessoas aqui residentes, mas com implicações 
internacionais, porque produziriam efeitos em outro país, constitui questão de direito penal 
internacional, cuja competência é da Justiça Federal. Agravo regimental improvido." 
Como visto, é incensurável a r. decisão de primeiro grau, ao reconhecer a sua 
competência para processar e julgar os fatos, de uma vez que em sua área se consumou 
o delito ex-vi do disposto no art. 27 da Lei de Tóxicos. 
Face ao exposto, rejeito a preliminar. 
No mérito, examino inicialmente, a apelação do Ministério Público Federal, inconformado 
com o decreto absolutório quanto ao réu Flávio de Paiva Melo por insuficiência de provas. 
Também, no particular, andou com acerto a douta sentença. Pelo' exame que fiz dos 
autos, não hesitaria em adotar a mesma decisão. ' 
Não obstante a pujante argumentação da diligente Procuradora da República Dra. 
Armanda Soares Figueiredo, não ficou provada "quantum salis" a participação do réu no 
episódio. Assim é que nada ficou esclarecido quanto às reais circunstâncias em que teria 
contribuído para o evento criminoso, Na verdade, existem circunstâncias que podem levar 
a suspeitas quanto ao comportamento do réu como seus laços de amizade com Marcelo 
Araújo com quem fez viagem ao exterior, a localização de saquinhos de plásticos 
apropriados para acondicionamento da droga em seu apartamento, sua evasão no 
momento em que os dois primeiros acusados foram presos em flagrante, além dos 
depoimentos dos próprios co-réus. Tais elementos, contudo, não justificam uma 
condenação. Há uma possibilidade de que o réu esteja sendo vítima de uma vingança, 
segundo a versão de seus pais. O decreto condenatório precisa ter suporte em dados 
seguros e suficientes. 
A propósito, assinala muito bem a douta Procuradora Regional Federal em seu parecer: 
"A dúvida que sombreou a razão do Magistrado "a quo" não foi infundada. 
É que, a despeito, insistimos, de todos aqueles indícios e conjecturas indicados pelo 
Órgão Ministerial não restou provada à saciedade e participação do apelado nos fatos 
narrados na denúncia. Os indícios que o artigo 239 do Código de Processo Penal define 
são sem sombra de dúvida um indicador, sim, de que o apelado provavelmente participa 
ou participou de operações envolvendo venda ou comércio de entorpecentes, e quiçá no 
presente caso, mas que não lograram ser desvendadas no presente processo.". 
A sentença é irreprochável quando afirma: 
"Quanto ao acusado FLÁVIO DE PAIVA MELO, existem indícios de que efetivamente 
participara deste delito, como afirmaram reiteradamente os dois co-réus. Existe 
informação no processo de que não era esta a primeira vez que surgem tais indícios do 
seu envolvimento com o tráfico de drogas. Do seu extrato de conta bancária pede-se 
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concluir que teria condições, efetivamente, de financiar a atividade criminosa do trio. 
Contudo, embora admita este Juiz que a prova indiciaria pode justificar uma condenação, 
é do meu convencimento, também, que a prova indiciaria, como a testemunhal ou a 
documental, há de ser segura, afastando do meu espírito qualquer dúvida quanto à 
culpabilidade do réu. Tal não aconteceu no presente processo, quanto a FLÁVIO MELO, 
pois conquanto permaneçam indícios de seu envolvimento, a acusação partida dos co-
réus, como vem entendendo pacificamente a jurisprudência de nosso país, não é 
suficiente para a condenação. 
Efetivamente, da leitura do que consta dos autos, pode-se deduzir que poderia ter sido 
envolvido por vingança dos co-réus, por haver se negado, conforme o dizem os 
informantes pai e mãe de FLÁVIO DE PAIVA MELO -, a participar da empreitada 
criminosa. Indícios existem, igualmente, do envolvimento de outras pessoas. Contudo, 
não são de forma a autorizar, pelo menos aqui e agora, a condenação do denunciado 
FLÁVIO DE PAIVA MELO ou de outrem, que não os dois co-réus confessos. 
Por essas razões, nego provimento à apelação do Ministério Público Federal, mantendo a 
absolvição do réu Flávio de Paiva Melo. 
Examino agora as razões dos apelantes Marcelo Costa Lima Correa de Araújo e Eduardo 
José Arcoverde Cavalcanti. 
Ambos insurgem-se quanto ao reconhecimento de qualificadora do art. 18, I, da Lei nº 
6.368/76 e o primeiro alega nulidade processual por cerceamento de defesa. 
A nulidade estaria no fato de não haver sido aberto prazo para substituição de 
testemunha falecida e por não haver sido expedida carta precatória para a Comarca de 
Caruaru. 
O culto prolator da sentença, Dr. Antônio Bruno de Azevedo Moreira, manifestou-se sobre 
a alegação da parte nos seguintes termos: 
"Devo analisar, ainda, a alegação de cerceamento de defesa argüida pelo brilhante 
patrono do acusado MARCELO COSTA LIMA CORREA DE ARAÚJO, conhecido 
advogado e ator dos teatros de nossa terra, que sabe, muito bem, utilizar-se de todos os 
meios e técnicas para fazer surgir causas de nulidade processual quando tem em mãos 
algo de indefensável. Sabe o ilustre advogado que a lei, infelizmente, prevê um prazo 
exíguo para o processo e julgamento de crimes de tráfico de entorpecentes, e tentou, 
brilhantemente, procrastinar o feito através de dois expedientes dignos de sua inteligência 
e perspicácia: 
1ª - arrolando testemunhas que já haviam falecido, em número de duas e 
sucessivamente, e, por coincidência talvez explicável pelo fato de ser criminalista com 
largo conhecimento das coisas que acontecem no mundo do crime, ambas assassinadas 
dias antes de ser arroladas; 
2ª - que testemunhas arroladas no interior do nosso Estado fossem ouvidas através de 
Carta Precatória, e não por este Juízo. Sabe o douto patrono do acusado MARCELO 
COSTA LIMA CORREA DE ARAÚJO que, normalmente, em processos onde os réus não 
gozam de qualquer influência política ou econômica, as cartas precatórias a nossos 
Juizes de Direito das Comarcas do Interior demoram meses, não raro anos, para serem 
cumpridas, o que fatalmente levaria - por culpa do Judiciário, estadual, no cumprimento 
de ato processual -  se extrapolar de muito o prazo previsto em lei para permanecer seu 
cliente preso, como o está até hoje. 
Em seguida, passa a examinar a prova testemunhal do apelante: 
"Passo a analisar a prova testemunhal do acusado MARCELO COSTA LIMA CORREA 
DE ARAÚJO. Foram arroladas, na sua defesa prévia (fls.159) as seguintes testemunhas: 
a) BENEDITO NORMANDO SIMÕES, ouvido em Juízo (fls. 377) disse que conhece 
MARCELO e sua família, mas só tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia 
dias depois, em conversa com a mãe dele, MARCELO, e que este sempre se mostrou um 
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homem ajustado, sendo integrante de uma família de pessoas ilustres em Recife. 
b) JOSÉ SOUTO MAIOR, que sendo apresentado como serventuário da Justiça pediu 
fosse requisitado à Corregedoria de Justiça deste Estado, o que foi feito por ofício datado 
de 8 de fevereiro em que se dá notícia sobre á audiência designada para o dia 17 daquele 
mesmo mês, entregue em 15.02.89 (fls. 329-v), mas que segundo informações constantes 
da certidão de fls. 367-v, não existia nenhum serventuário da Justiça com aquele nome, 
mas, sim, outro com o nome de JOSÉ SOUTO MENDES, que, requisitado, prestou 
depoimento em Juízo (fls. 418), dizendo que só tomou conhecimento dos fatos narrados 
na denúncia através da imprensa, sabendo MARCELO é um rapaz de boa família e de 
boa formação.  
c) MARCELO DE BARROS E SILVA, que prestou depoimento em Juízo (fls. 420) dizendo 
que sobre os fatos aqui apurados só tomou conhecimento através dos jornais e que sabe 
que Marcelo Costa Lima Correa de Araújo tem boa índole e para isto se prontificou a 
depor em juízo". 
d) PAULO FERREIRA DOS SANTOS FILHO, que não foi intimado por haver sido 
informado, por seu genitor, que havia sido assassinado cerca de 20 dias antes (isto dito 
em 13 de fevereiro, o que significa que fora assassinado em 24.01.89 e, portanto, já 
estava morto quando arrolado em 27.01.89 pelo nobre advogado); face a esta informação, 
foi pedida sua substituição por FREDERICO PEDRO FIGUEIREDO NETO; residente em 
Candeias no vizinho município de Jaboatão, e cuja ouvida pediu o advogado fosse feita 
através de Precatória à Comarca de Jaboatão (fls. 392), mas que, contatado pela Oficial 
de Justiça por telefone, já que não encontrado em casa, embora ali tenha a amanuense 
federal deixado a contra fé por baixo da porta (fls. 411 v), não compareceu à audiência 
designada para o dia 7.03.89, mas, neste mesmo dia, viajou para Alagoas para endereço 
ignorado (fls. 432), e, no prazo do art. 405 do Código de Processo Penal, foi requerida 
sua substituição pela testemunha MARIA JOSÉ DA SILVA, "domiciliada na Travessa 
Penedo, número 40, em Caruaru, pelo que se requer a expedição da competente carta 
precatória, nos termos da legislação adjetiva em vigor" (fls. 447); tendo este Juiz 
determinado sua intimação pela Oficial de Justiça desta 4ª Vara, foi por esta amanuense 
certificado (fls. 501-v) que fora a testemunha arrolada assassinada cerca de 8 dias antes, 
ou seja, no dia 7 de março de 1989, antes portanto, de ser arrolada pelo advogado de 
MARCELO COSTA LIMA CORREA DE ARAUJO. 
e) LÚCIO FLÁVIO B. JATOBÁ, que inicialmente compareceria independentemente de 
intimação; na data aprazada para ser ouvido, 23.02.89, não compareceu por 
compromissos com o Comando da Polícia Militar deste Estado (fls. 369). Intimado a 
pedido da defesa de MARCELO ARAÚJO (fls. 392), foi ouvido em Juízo (fls. 419) dizendo 
nada saber a respeito dos fatos narrados na denúncia, mesmo porque não estava em 
Recife naquela data e somente tomou conhecimento dos fatos através de um conhecido 
seu, de nome Perez, que sabia do seu parentesco com MARCELO, e que tinha 
conhecimento com o mesmo acusado e sua família, sendo o mesmo de boa formação, 
inclusive religiosa. 
Testemunhas que, ouvidas, nada sabem dos fatos a serem analisados, mas, apenas, 
comparecem para falar sobre antecedentes do acusado. 
Preocupado com a possibilidade de cerceamento de defesa justamente na ouvida da 
última testemunha arrolada (e também assassinada antes), este Juiz reinquiriu o acusado 
MARCELO COSTA LIMA CORREA DE ARAÚJO, mesmo porque já havia indícios mais 
do que suficientes de assistir razão à representante do Ministério Público Federal quando 
falava em tentativas de procrastinação por parte da defesa, e ficou evidenciado que a 
testemunha arrolada, assassinada, não era do conhecimento do acusado (Fls. 508), 
portanto nada poderia dizer a respeito dos fatos narrados na denúncia e nenhuma 
importância teria seu depoimento para o julgamento. 
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Basta ver que consta como endereço da testemunha aquele em que foi assassinada, 
como aliás, seria de se supor não se conhecendo de sua vida. Ocorre que tal endereço 
era o da residência de sua genitora, para onde fora a inditosa testemunha, quando fugiu 
do seu marido, saindo da residência do casal, na Rua São Mateus, n 465, bairro de São 
Francisco, em Caruaru, conforme noticia o jornal anexado aos autos. Não tinha o acusado 
e seu advogado conhecimento deste fato, porque evidentemente não conhecia, ao menos 
aquele, nada sobre a testemunha. 
Aliás, devo analisar a afirmação do nobre patrono do acusado MARCELO ARAÚJO de 
que a informação da morte através de certidão somente teria validade se feita pelo 
"meirinho" do Juízo deprecado; ora, em não tendo havido expedição de Carta Precatória, 
em sendo da competência jurisdicional deste Juiz todo o Estado de Pernambuco, 
incluindo a cidade de Caruaru, ipso facto acaba por reconhecer validade na certidão da 
amanuense federal e cai por terra a imputação de não comprovada a morte da infeliz 
testemunha arrolada pela defesa. 
Nenhum cerceamento de defesa houve, portanto, o que não mais se permitiu é que o 
mesmo defensor continuasse a tomar medidas procrastinatórias, talvez mais eficazes. 
Não arrolou uma só testemunha que pudesse vir contrariar as provas coligidas contra seu 
cliente. E mais, nas suas alegações finais reconheceu que a materialidade e a autoria 
estavam comprovadas, e, assim, qualquer testemunha a ser ouvida apenas viria dizer de 
seus antecedentes das virtudes e do poder da famí1ia a que pertence, de que era 
primário, etc. fatos em nada relevantes para a apuração do delito de que é acusado".  
Em suma, não houve o argüido cerceamento de defesa. A recomendação do art. 405 do 
Código de Processo Penal não pode servir de escudo para manobras procrastinatórias 
que tinham por escopo apenas embaraçar o andamento do feito. Aliás, por justiça, devo 
assinalar o empenho dos Juizes Federais Drs. Francisco Roberto Machado e Antônio 
Bruno de Azevedo Moreira, possibilitando que o processo iniciado em 20 de janeiro de 
1989, recebesse sentença em 20 de março seguinte. 
Cabe verificar a pertinência das apelações no que diz respeito ao Incabimento da causa 
de aumento de pena prevista no art. 18, I, da Lei de Tóxicos que assim dispõe: 
"Art.18 - As penas dos crimes definidos nesta Lei serão aumentadas em 1/3 (um terço) a 
2/3 (dois terços): 
I - no caso de tráfico com o exterior ou de extra territorialidade da lei penal". 
Argumenta a defesa de Marcelo Araújo: 
Não se aplica o princípio da analogia às qualificadoras, ou às agravantes, ou às causas 
especiais de aumento de pena. 
O princípio regente é o de tipicidade. 
Assim, se não há crime sem lei anterior que o defina (regra do art.1º, do CPB), de igual 
sorte, não haverá agravante ou qualificadora sem igualmente prevista, previamente, em 
lei. 
No caso, maxima venia, a sentença recorrida se houve intolerante ao princípio da 
legalidade. 
Realmente. 
O art. 18, em português republicano da maior clareza, define as circunstâncias 
qualificadoras, impondo um figurino a ser vestido pelo agente, sob pena de, não 
ocorrendo, inexistirá a circunstância.' 
As circunstâncias definidas nos itens I, II e III, do art. 18, só existirão quando 
consumadas. 
As do inciso IV, ocorrerão se consumadas, se tentadas ou se na fase de meros atos 
preparatórios." 
No particular, acolho a argumentação da defesa. A agravação da pena, no caso, não 
pode prosperar porque o tráfico com o exterior não chegou a consumar-se. A hipótese 
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não se ajusta a uma das modalidades previstas no inciso IV do mesmo dispositivo, em 
que também a tentativa poderia justificar a exasperação da pena. 
Os apelantes pedem, ainda, a diminuição do quantum fixado por inobservância do art. 59 
do Código Penal. 
A Sentença fixou a pena-base dos réus em seis anos de reclusão e mais cento e 
cinqüenta dias-multa, assim fundamentando decisum: 
"Quanto aos acusados MARCELO COSTA LIMA CORREA DE ARAÚJO e EDUARDO 
JOSE ÁRCOVERDE CAVALCANTI nenhuma dúvida existe quanto a autoria no delito do 
art. 12, com a agravante do art.18, da Lei nº 6.368/76. As suas confissões, quer na fase 
policial, quer em Juízo, estão bem de acordo com as demais provas colhidas, inclusive 
com a prisão em flagrante e os depoimentos dos que assistiram a este ato de prisão no 
Aeroporto dos Guararapes. Primários, existem indícios de que não era a primeira vez que 
se dedicavam a este ramo de atividade, vez que MARCELO COSTA LIMA CORREA DE 
ARAÚJO já viajara várias vezes ao exterior, uma em companhia do próprio FLÁVIO DE 
PAIVA MELO a quem acusa de ser o financiador e proprietário da cocaína, EDUARDO 
JOSÉ ARCOVERDE CAVALCANTI, por sua vez, apesar de não gozar de boa situação 
financeira, o que, aliás, aponta como causa determinante de haver resolvido dedicar-se a 
este tipo de crime, também viajava para o exterior. Assim, embora não comprovados, há 
indícios de antecedentes pouco recomendáveis. 
Estavam, ambos, bem cientes do que estavam fazendo, e o fizeram por motivos 
egoísticos: auferir lucros financeiros, cerca de US$ 4.000,00. e piora em muito a situação 
dos referidos acusados o fato de serem de boas famílias, terem tido oportunidade de uma 
boa educação que lhes permita uma ampla oportunidade de uma boa educação, que lhes 
permitia uma ampla visão do mal que estavam praticando e tal conduta social, o saber 
que está se praticando um mal contra a saúde e a segurança de toda uma coletividade 
para não dizer toda a Humanidade não se coaduna com o que poderia ser apontada 
como "boa conduta social". Todas estas circunstâncias pesam na fixação das penas que 
lhes cabem pela prática do delito confessando". 
Sem dúvida, o ilustre sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais 
quanto á culpabilidade, antecedentes, personalidade dos agentes, motivos e 
circunstâncias do crime. Demonstrou, ainda, os efeitos nefastos que o tráfego de drogas, 
especialmente a cocaína acarreta para a sociedade. Todavia, entendo que não se pode 
perder de vista que os acusados são tecnicamente primários, pelo que reduzo a pena 
privativa de liberdade que lhes foi imposta para cinco anos de reclusão e, atento ao 
disposto no art. 60 do Código Penal, diminuo para 100 dias-multa o valor da pena 
pecuniária em relação a Eduardo José Arcoverde Cavalcanti. 
Com essas considerações nego provimento à Apelação do Ministério Público Federal e 
dou provimento parcial às apelações dos acusados Marcelo Costa Lima Correa de Araújo 
e Eduardo José Arcoverde Cavalcanti para excluir o aumento de pena decorrente da 
aplicação do disposto no art. 18, 1, da Lei nº 6.308, de 21.10.76, reduzir a pena imposta 
aos acusados para cinco anos de reclusão, bem como reduzir a pena pecuniária para 
cem dias-multa em relação a Eduardo José Arcoverde Cavalcanti, mantida a sentença 
nos demais aspectos. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 73 - SE 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelantes: CELSO WILSON SILVA SANTOS E ORLANDO ANDRADE DE AZEVEDO 
Advogados: JOSÉ ELIAS PINHO DE OLIVEIRA E JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS 
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Apelado: JUSTIÇA PÚBLICA 
 
EMENTA 

PENAL. ESTELIONATO E FRAUDES A DIREITOS TRABALHISTAS. CRIMES 
COMETIDOS POR MEIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. 
- A farta prova documentaI, os exames periciais (documentoscópicos e grafotécnicos), 
aliados à exuberante prova testemunhal carreada aos autos, demonstram a autoria pelos 
réus dos crimes de estelionato e de frustração de direitos assegurados pela legislação 
trabalhista, definidos nos arts. 171 e 203 dó Código Penal, respectivamente. 
- Indiscutível a competência da Justiça Federal para processar e julgar os acusados, 
tendo em vista que os delitos foram perpetrados perante a Justiça do Trabalho, cujas 
Juntas de Conciliação e Julgamento foram utilizadas para a prática dos ilícitos. 
- Na espécie, tem-se como prescrito pela pena em concreto, o crime do art. 203 do 
Código Penal, razão por que ficam a prosperar somente as penas impostas pela prática 
do estelionato. 
- Apelação a que se dá parcial provimento, para reduzir as penas privativas da liberdade e 
pecuniária impostas aos apelantes, deferindo-se-lhes o sursis. 
 
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 ao recurso, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos 
e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de março de 1990 (data do julgamento). 
Juiz HUGO MACHADO Presidente 
Juiz ORLANDO REBOUÇAS Relator 
 
RELATÓRIO 
EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): Trata-se de Apelação Criminal 
interposta por Celso Wilson Silva Santos e Orlando Andrade Azevedo, da sentença que, 
acatando "in totum" os termos da denúncia ofertada pelo Ministério Público Federal, 
condenou-os nas penas dos arts.171 e 203 do Código Penal. 
Narra a exordial que o acusado Celso Wilson Silva Santos ajuizou, nos anos de 1984 e 
1985, diversas reclamações trabalhistas perante a Justiça do Trabalho em Aracaju, 
valendo-se de procurações assinadas em branco, segundo informações em juízo dos 
próprios empregados lesados, (vide fls. 11, 17, 93 e 105 dos autos) com o fito de 
favorecer ao sócio-proprietário da firma Lisengel - Limpezas e Serviços Gerais Ltda., 
Orlando Andrade de Azevedo. 
Tal procedimento resultou em fraude aos direitos trabalhistas dos outorgantes que, em 
alguns casos, compareciam à audiência de conciliação fazendo acordos prejudiciais e em 
outras não comparecendo, tinham suas reclamações arquivadas. Assim foram, 
exemplificando, as reclamações de Genizete dos Santos, Alcino Matias e Maria Carmosita 
de Souza, (folhas 223 a 225 e 245 a 246). 
Nenhum dos reclamantes, portanto, recebeu o que a título de indenização, foi pago ao 
advogado, ficando patente que os réus se associaram para fraudar direitos trabalhistas de 
ex-empregados da Lisengel - Limpeza e Serviços Gerais Ltda. 
Não há, pois, dúvida alguma da autoria e materialidade do delito perpetrado por ambos a 
tipificado no art. 171 do Código Penal, em concurso forma com aquele definido no art. 203 
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do mesmo diploma legal. 
O sentenciado Orlando argüiu exceção de incompetência, rejeitada pelo MM. Juiz a quo. 
A sentença monocrática, reexaminando a questão da competência, entendeu que, apesar 
da conduta delituosa dos denunciados lesarem direitos individuais, envolve o aparelho 
judiciário trabalhista usado como instrumento, para prática dos ilícitos, afetando, dessa 
forma, serviços de interesse da União gerando, assim, a competência federal para a 
causa. 
No mérito, muito bem fundamentado o "decisum" concluiu pela procedência da inaugural, 
por restarem os réus incursos nas penas do art.171 e 203 do Código Penal e condenou-
os igualmente à pena de 01(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e doze dias multa, 
estabelecendo o valor do dia multa em um salário mínimo vigente em janeiro/85, pena 
esta aumentada de um terço tratar-se de crime continuado e concurso formal, passando a 
definitiva em 01(um) e 08(meses) de reclusão e 16 dias multa. 
A ambos foi concedido o benefício do "Sursis". 
Subiram os autos ao hoje extinto Tribunal Federal de Recursos. 
Com parecer expendido às fls.736/741, a Subprocuradoria da República transcreveu a 
fundamentação da sentença recorrida e, ao depois, concluiu: "0 único reparo que está a 
merecer tal decisão é no tocante às cláusulas financeiras do "Sursis". Isto porque este 
Egrégio Tribunal vem decidindo o verbis: 
"(....) 
Suspensão condicional da pena não se adstringe seu exercício a nenhuma cláusula 
financeira, mormente pagamento de custas" - (ACr 7.144 - RN - Rel. Min. Edson Vidigal - 
DJV de 19.05.88). 
III 
Opinamos, pois, pelo provimento parcial dos recursos." 
Instalado o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a mim vieram estes autos por 
distribuição. 
Encaminhados ao eminente Juiz Revisor, prontos para julgamento. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): Os apelantes suscitam a 
preliminar de incompetência da Justiça Federal para processá-los e julgá-los, pelo fato de 
que os delitos previstos nos arts.171 e 203 do Código Penal, que lhes foram atribuídos, 
sem que a conduta dos agentes tenha atingido a qualquer ente público federal, nem 
tampouco a organização do trabalho, e sim, a simples direito individual. 
Essa preliminar já foi examinada com muita propriedade pelo MM. Juiz Federal que 
proferiu a sentença recorrida nos seguintes termos: 
"Os delitos foram consumados perante as Juntas de Conciliação e Julgamento, 
especialmente a 1º, órgãos de primeira instância. Embora os ilícitos tenham resultado em 
lesões de direitos individuais, contudo os acusados foram denunciados por envolverem o 
aparelho judiciário trabalhista para tal fim. O processo judiciário, lamentavelmente, foi o 
instrumento. O serviço judiciário foi ousadamente utilizado para a prática dos ilícitos 
descritos na denúncia. Foram afetados, serviços e interesses da União, donde exsurgiu a 
competência federal para a causa. 
Ora, segundo consta da mesma sentença, 
Ficou demonstrado que os réus, em conluio fraudulento, se associaram para frustrarem 
direitos trabalhistas de ex-empregados da Lisengel - Limpeza e Serviços Gerais Ltda. , 
empresa dirigida pelo acusado Orlando Andrade Azevedo, que obtinha documentos de 
seus ex-empregados, a pretexto de que iria agilizar os pagamentos de seus direitos, 
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usando os serviços profissionais do acusado Celso Wilson Santos, advogado que traiu o 
seu compromisso profissional ao aceitar participar da abjeta fraude contra a Justiça do 
Trabalho e pobres empregados, sem recursos e sem letras." 
Acolho os fundamentos da r. sentença apelada. Não há dúvidas de que, em assim agindo, 
os apelantes frustraram, mediante fraude, direitos assegurados pela legislação do 
trabalho a ex-empregados da firma Lisengel - Limpeza e Serviços Gerais Ltda., pelo que 
incorreram na prática do crime previsto no art. 203 do Código Penal, incluído no elenco 
dos delitos contra a organização do trabalho. 
Competente, pois, a Justiça Federal para processá-los e julgá-los.  
Ante o exposto, rejeito a preliminar. 
Quanto ao mérito, a r. sentença, reconhece que os apelantes praticaram, em concurso 
formal e de modo continuado, os crimes de estelionato e de frustração de direitos 
assegurados pela legislação trabalhista, previstos nos artigos 171 e 203 do Código Penal, 
respectivamente. 
A farta prova documental, os exames documentoscópicos e grafotécnicos, aliados à 
exuberante prova testemunhal carreada aos autos, demonstram a procedência da 
denúncia contra os recorrentes, ratificando plenamente o que foi apurado no inquérito 
policial, cujos fatos se resumem no que descreveu o respectivo relatório, da seguinte 
forma: 
"O 'modus operandi' para a consecução da vantagem ilícita, consistia no ajuizamento da 
reclamação trabalhista levada a efeito pelo Advogado Celso Wilson, não importando se 
aquele causídico fosse ou não procurado pelo empregado demitido, tendo em vista que o 
instrumento procuratório que Ihe autorizava proceder a reclamação, como por encanto, 
aparecia em suas mãos para a efetivação do trabalho, resultando daí no pagamento de 
indenização por parte do empregador, cujo montante o empregado demitido não recebia, 
desde quando tomava conhecimento da ação, e da procuração que autorizava a 
realização do trabalho por parte do Advogado, quase sempre não constava o endereço do 
reclamante. 
As audiências marcadas pela Justiça do Trabalho, regra geral, não compareciam o 
Advogado Celso Wilson e nem o reclamante, o que ensejava o arquivamento do 
procedimento. Em alguns casos, referido profissional celebrava acordos antecipados com 
a LISENGEL, e, quando a homologação dos mesmos era transferida para a audiência,  
onde teria que estar resente ao reclamante, igualmente se dava o arquivamento do 
processo. 
Não pairam dúvidas, portanto, quanto à prática pelos réus ora apelantes dos crimes pelos 
quais foram denunciados. 
A sentença, entretanto, condenou-os à pena-base privativa da liberdade de um ano e três 
meses de reclusão. Em face da continuação e do concurso formal, aumentou-a de um 
terço, tornando-a definitiva em um ano e oito meses de reclusão. 
É sabido que dos dois referidos delitos o mais grave é o do art. 17l, cuja pena varia de um 
a cinco anos de reclusão enquanto o do art. 203 tem a pena prevista de um mês a um ano 
de detenção. São, portanto, crimes a que se cominam penas privativas da liberdade de 
natureza diversa. Ao primeiro, a pena de reclusão; ao segundo, a de detenção. 
No caso, tendo os réus agido em concurso formal, foi-Ihes aplicada inicialmente a pena 
do crime mais grave, consoante a regra do art. 70 do Código Penal, ou seja, a de um ano 
e três meses de reclusão, correspondentes ao estelionato. .A majoração de um terço, 
correspondente a mais cinco meses, o foi pelo crime do art. 203, ao qual é cominada 
pena mais leve. 
Considerando-se que os fatos delituosos se verificaram antes de 04 de julho de 1985 data 
da Portaria que instaurou o inquérito policial, de sua prática para a data do recebimento 
da denúncia, ocorrido a 19 de agosto de 1987, decorreram mais de dois anos. Como a 
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pena em concreto aplicada ao crime do art.203 é de cinco meses, correspondente à 
majoração de um terço da pena aplicada ao crime mais grave, tem-se que essa parcela 
da pena está atingida pela prescrição retroativa, de conformidade com o disposto nos 
arts.109, VI e 110 § 1º do Código Penal. 
Haverão de substituir, conseqüentemente, a pena de um ano e três meses de reclusão 
pela prática continuada do crime previsto no art.171do Código Penal, bem como a pena 
pecuniária de doze dias-multa pelo mesmo delito, para cada um dos recorrentes. 
Em face do exposto, dou parcial provimento à apelação, para reduzir a um (1) ano e três 
(3) meses de reclusão e a doze (12) dias-multa as penas, privativa de liberdade e 
pecuniária impostas a cada um dos apelantes. Fixo em dois (2) anos o prazo para 
cumprimento do sursis, de cujas condições deve ser escoimada a que diz respeito ao 
pagamento das custas processuais antes da audiência admonitória. 
É COMO VOTO. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 266 - RN  

Apelante: EMANOEL DA SILVEIRA ALCÁNTARA 
Adv.: Dra. NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 

RELATOR: JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 
EMENTA 

PENAL. PECULATO. Provado ter o apelante efetuado vários peculatos-furtos contra 
autarquia federal, cujo quadro funcional integrava, mantém-se a sentença condenatória. 
Levando-se em conta a primariedade do réu para aplicar-lhe como pena básica o mínimo 
fixado no tipo, levar-se-á e igualmente, em consideração tal condição, para aplicação da 
causa especial de aumento. Sendo o fato anterior à Lei 209/84, não há como falar-se em 
dias-multa, no tocante à pena pecuniária. Parcial provimento do apelo para acrescer a 
pena básica, fixada no seu mínimo, em apenas 1/6 e aplicar ao réu a pena de Cr$ 100,00 
de multa. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, DAR parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constante dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 20 de março de 1990. 
Juiz PETRUCIO FERREIRA - Presidente da 2ª Turma e Relator 
 
RELATÓRIO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denunciou de 
EMANUEL DA SILVEIRA ALCÂNTARA, J0Ã0 TOMÁS DE AQUINO Joca, WANDICK 
AQUINO DA COSTA, JOSÉ HERIBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES e ADALBERTO 
DE SOUZA SILVA, como incursos nas penas dos artigos 312, § 1º c/c art. 51, § 2º e 180 
caput do Código Penal Brasileiro, alegando que, na condição de servidor, no cargo de 
vigilante, EMANUEL DA SILVEIRA ALCÂNTARA no início do ano de 1983, apropriou-se 
de material pertencente à Universidade Federal - RN, sendo dito material adquirido por 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

JOAO TOMÁS DE AQUINO e que, idêntico procedimento, mesmas circunstâncias de 
tempo, lugar e modo de execução foi novamente praticado pelo 1º réu, desta feita 
vendendo o produto subtraído, parte a WANDICK AQUINO DA COSTA e parte a JOSÉ 
HERIBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES, tendo este último repassado para 
ADALBERTO DE SOUZA SILVA. 
O réu EMANUEL DA SILVEIRA ANCÂNTARA não compareceu ao interrogatório. Foi 
declarado revel. 
Na sentença, o MM Juiz Monocrático absolveu ADALBERTO DE SOUZA SILVA (art. 386, 
III CPP) por não vislumbrar culpa ou dolo em sua ação; condenou EMANUEL DA 
SILVEIRA ALCÂNTARA (revel) nas penas do art. 312, § 1º do CPB e os demais réus, 
WANDICK AQUINO DA COSTA JOSE HERIBERTO DE MEDEIROS RODRIGUES e 
JOÃO DE AQUINO, nas penas do § 1º do art. 180 do CPB, por ficar comprovada a 
materialidade e o envolvimento dos mesmos. 
Sustenta a peça recursal de EMANUEL DA SILVEIRA ALCÂNTARA, a sua absolvição, 
com a aplicação da teoria da reabilitação. 
As contra-razões pugnam pela manutenção da sentença, referindo-se revelia do apelante. 
0 parecer do Ministério Público em 2 ª Instância opinou pela manutenção da sentença 
que, apesar de submetida a recurso, não trouxe em arrazoado qualquer fato que viesse a 
afastar os fundamentos na mesma dos, permanecendo, portanto incensurável. 
É o relatório. 
 
VOTO 
0 JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Na sentença recorrida, o MM. Juiz, em uma análise das 
provas trazidas aos autos, encontrou como inconteste ter o apelante efetuado vários 
peculatos-furtos contra a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 
Tal prova, verdadeiramente, se encontra presente, conforme se verifica do próprio Laudo 
para Exames de Máquina de Escrever e Calcular, encontrado às fls.77 a 79 e da prova 
testemunhal, havendo acerto na decisão recorrida quando encontrou em relação ao 
apelante, provadas a autoria e a materialidade. 
Merece, no entanto, reparo a douta sentença quando, aplicando ao réu a pena básica no 
seu mínimo, 2 anos de reclusão dentro, inclusive do entendimento jurisprudencial do 
Supremo Tribunal Federal exasperou na aplicação da causa especial de aumento, de que 
cuida o art.71do Código Penal, para aumentá-la de 2/3 vez que, aquele aumento ali 
permitido, indo de 1/6 a 2/3, o mesmo tratamento benévolo que ao réu se deu, em face de 
sua primariedade no tocante à pena básica, séria de dar-se na elevação da pena. 
Em relação à pena pecuniária também merece reparo a sentença, quando aplicou ao 
apelante 100 dias-multa. É que, sendo a ação do réu anterior à vigência dá lei 209/84,não 
há como retroagir os efeitos de tal lei, em prejuízo do réu. 
Meu voto pois é no sentido de dar parcial provimento à apelação para, condenando o réu 
à pena básica de 2 anos de reclusão, aumentá-la de 1/6para tê-lo condenado à pena 
definitiva de 2 anos e 4 meses de reclusão e condená-lo, ainda, na pena pecuniária de 
Cr$ 100,00de multa. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 289- PE. 

Apelante: JOÃO BATISTA DE ALBUQUERQUE 
Advogados: ESMERALDINO QUINTINO G. FILHO E OUTROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Advogado: FERNANDO A. CORREIA 
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Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - PE. 
Relator: JUIZ FRANCISCO FALCÃO. 
 
EMENTA 

Previdência. Abono de Permanência em Serviço, Emprego em diversas empresas do 
mesmo Grupo. 
- Embora tenha trabalhado em diversas empresas do mesmo Grupo Econômico, o 
impetrante só cumpriu trinta (30) anos de serviço em uma dessas empresas não reunindo 
assim, condições necessárias ao deferimento do abono de permanência. 
- O salário de benefício como foi calculado está conforme o art. 4º II, "a" e "b", da Lei nº 
5.890/73. 
- Apelo improvido. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 289 
- PE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
em negar provimento ao apelo, na forma do Relatório e Notas Taquigráficas que ficam 
fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas como de lei. 
Recife (PE), 24 de agosto de 1989. 
JUIZ HUGO MACHADO - PRESIDENTE 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - RELATOR 
 
RELATÓRIO 
João Batista de Albuquerque identificado nos autos, impetrou, com base no art.153, § 21 
da Constituição Federal Mandado de Segurança perante o Dr. Juiz Federal da 1ª Vara da 
Seção Judiciária de Pernambuco, contra ato do Senhor Superintendente Regional do 
Instituto Nacional da Previdência Social - INPS, tendo a matéria discutida nos autos, sido 
relatada na sentença do 1º grau da maneira seguinte: 
O impetrante "é empregado do Grupo Industrial João Santos em jornada única há quinze 
anos consecutivos, mantendo entretanto vínculo laboral com três das empresas que 
integram o referido Grupo; 
Nessa condição contribui no limite máximo para o IAPAS, sendo distribuídas tais 
contribuições proporcionalmente, entre as mencionadas empresas (doc. 02); 
Tendo completado mais de trinta anos de serviço, requereu o benefício do Abono de 
Permanência, que Ihe foi concedido a partir de 26.10.83 (doc. 03). Todavia, o salário de 
contribuição utilizado no cálculo que apurou o citado benefício, desconsiderou a 
circunstância de o segurado satisfazer, em relação a cada uma das atividades, as 
condições do benefício que requera, desde que presta serviços a três empresas do 
mesmo Grupo Econômico, em jornada única, pelo que devia o salário de benefício ser 
calculado, com base na soma dos respectivos salários de contribuição; 
Transcreve o inciso I, do art. 22, do Decreto-Lei nº 89.212/84 (Consolidação das Leis da 
Previdência Social), bem assim, jurisprudência do TRT, da 8ª Região, para acentuar que o 
benefício, em termos de Previdência Social há de ser proporcional a contribuição efetiva 
do segurado, respeitando-se o limite máximo, determinado em lei; 
Assim, o cálculo do benefício não podia desvincular-se do valor da contribuição sem o 
que estaria desvirtuado resultando numa apuração equívoca do salário de benefício e na 
violação de direito líquido e certo do segurado. 
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No caso, não há como se considerar o percentual da média dos salários  de contribuição 
de cada uma das atividades equivalentes à relação entre os meses completos de 
contribuição e os do período de carência do benefício solicitado, desde que sempre 
contribuiu, pelo máximo na soma dessas empresas, durante os 48 meses, imediatamente 
anteriores ao da data da entrada do seu requerimento (docs. 4, 5 e 6), razão por que seu 
salário-de-benefício deve ser calculado com base nesse aspecto (art. 21, II, do Decreto-lei 
nº 89.312/84), não cabendo reduzir-Ihe o salário de benefício, a qualquer pretexto pois 
importaria em transformar a contribuição de previdência em imposto, negando-se ao 
segurado benefício equivalente à sua efetiva contribuição. 
Concluiu, pedindo a concessão da segurança para reformulação do cálculo que encontrou 
o valor do salário-de-benefício relativo ao abono de permanência em serviço, que devia 
considerar a soma dos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao 
da entrada do requerimento, até o máximo de 36, apurados em um período não superior a 
48 meses, computando-se a soma dos respectivos salários-de-contribuição." 
Fez-se a inicial instruir dos documentos de fls. 6/12. 
A autoridade impetrada prestou informações, fls.16/21, dizendo: O pedido do impetrante 
envolve matéria complexa não constituindo o mandado de segurança meio idôneo ao seu 
deslinde, além de não existir direito líquido e certo (transcreve opinião doutrinária), 
solicitando, em preliminar, fosse decretada a carência da segurança. 
No mérito, argumentou: 
Os cálculos do abono de permanência em serviço tinham sido feitos de conformidade com 
o art. 22, incisos I, II e III, da Consolidação das Leis da Previdência Social e art. 21, inciso 
II, do mesmo diploma e, transcrevendo o teor desses artigos, seus parágrafos e incisos 
aduziu: 
Afirmando o impetrante na inicial que é empregado do Grupo Industrial João Santos, 
trabalhando em jornada única, mantendo vínculo empregatício com três empresas do 
referido Grupo e que contribui, pelo máximo limite, para o IAPAS, sendo as contribuições 
distribuídas entre as empresas, não poderia o seu salário de benefício ser outro que não o 
apurado nos termos do art. 22, inciso II, alíneas a e b que transcreveu; 
Que houve equívoco na alegação do impetrante de que satisfaz, em cada atividade, as 
condições do benefício requerido, haja vista o caracter secundário das suas atividades 
nas empresas Itapetinga Agro-Industrial S.A. e Itapajé S/A, considerando-se principal o 
seu vínculo laboral com a Itapessoca S/A., justo, onde foi considerado todo o período de 
trabalho anterior, no total de trinta anos, um mês e quatorze dias (Docs. O1 a 03); 
Que o ato impugnado foi realizado conforme o direito e pede, se rejeitada a preliminar no 
mérito, seja denegado o mandamus. 
O M. P. Federal emitiu o Parecer de fls. 26/29, manifestando-se pela denegação da 
segurança à consideração de que o impetrante não satisfaz em relação a cada uma das 
atividades, às condições do benefício requerido.  
Acrescento que o Dr. Juiz do 1º grau, considerando não haver ilegalidade no ato 
impugnado, denegou a segurança. 
Inconformado com o resultado o impetrante manifestou recursos de apelação para o 
Egrégio Tribunal Federal de Recursos, juntando de logo suas razões (fls. 38 a 41). 
O apelado contra-arrazoou às fls. 44/45. 
Naquela superior instância foi distribuído ao Min. Otto Rocha. Com vista, o Dr. 
Subprocurador-Geral da República oficiou as fls. 49/50, opinando pela confirmação da 
respeitável sentença. 
Sendo o que importa relatar, peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o Relatório. 
Recife(PE), 24 de agosto de 1989. 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
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VOTO 
Senhor Presidente. Senhores Juizes. 
Aponta o impetrante como ilegal o ato do Senhor Superintendente Regional do Instituto 
Nacional da Previdência Social que no seu pedido de Abono de Permanência em serviço 
não foi considerada a circunstância dele segurado satisfazer, em relação a cada uma das 
atividades exercidas legais para obtenção do benefício". É que tendo "contribuído" 
sempre pelo teto máximo nos quarenta e oito meses anteriores à data do seu 
requerimento; o abono de permanência em serviço há que ser calculado como manda o 
art. 21, II, da Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS), isto é, (1/36) um trinta 
e seis avos da soma dos salários de contribuição dos meses imediatamente anteriores ao 
do requerimento até o máximo de (36) trinta e seis meses, não o percentual da média dos 
salários de contribuição de cada uma das atividades, como fizera o Órgão impetrado". 
Não assiste razão ao apelante. 
A inicial e as demais peças juntas aos autos bem dizem da condição do impetrante - 
"empregado do Grupo Industrial João Santos, trabalhando em jornada única, mantendo 
vínculo empregatício com três empresas do referido Grupo e contribuinte pelo máximo 
limite para o IAPAS, sendo as contribuições distribuídas entre as empresas". 
Disso se aproveitou o impetrado para ponderar nas suas informações (fls. 20) que, sendo 
essa a sua situação, "outro não poderia ser o seu salário de benefício que não aquele 
apurado nos termos do art. 22, inciso II, letras "a" e "b" da CLPS". 
Na sentença que apreciou e decidiu a espécie Sub judice, frisou o magistrado que: 
"... com a documentação apresentada pelo próprio impetrante, observa-se que os cálculos 
para o abono-de-permanência em serviço foram feitos de conformidade com o inciso II, 
alíneas a e b, do art.22,da citada Consolidação. 
"É que o impetrante, somente contava com trinta anos de serviço, com relação à empresa 
Itapessoca Agro-Industrial S/A e, com relação às outras duas empresas, apenas, contava 
com tempo suficiente à carência, por lei exigida, embora que todos fossem de um só 
Grupo". 
Por seu turno, a douta Subprocuradoria Geral da República, no seu parecer de fls.49/50 
frisa: 
"Conforme comprovado nos autos (fls.22/24), o impetrante, embora trabalhando em 
diversas empresas, só implementou tempo de serviço necessário à concessão do 
benefício em uma delas (Itapessoca Agro-Industrial S/A, e, em assim sendo, não existe 
qualquer ilegalidade no ato impugnado, efetivado que foi em consonância com as normas 
legais aplicáveis à espécie (art.4º, II, "a" e "b", da Lei nº 5.890/73), razão por que espera-
se o não provimento da Apelação, confirmando a r. decisão atacada, por seus próprios e 
jurídicos fundamentos". 
Por tudo isso, nego provimento à apelação ficando confirmada a sentença apelado nos 
termos do Parecer. 
É o meu Voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 291 - PE. 

Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Apelado: ALBERTO GALVÃO DE MOURA FILHO. 
Relator: JUIZ FRANCISCO FALCÃO. 
 
EMENTA 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Ensino Superior Progressão vertical de Professor Universitário Atenta contra direito 
líquido e certo o ato que indefere a progressão vertical de Professor Universitário 
considerado apto para ascender na carreira. 
Remessa Oficial improvida Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 291 
- PE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5" Região, sem voto 
discrepante, em negar provimento à Remessa Oficial, prejudicado o recurso voluntário, de 
acordo com o Relatório e Notas Taquigráficas que ficam fazendo parte integrante deste 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 31de agosto de 1989. 
JIJIZ HUGO MACHADO - PRESIDENTE 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - RELATOR 
 
RELATÓRIO 
O Professor Alberto Galvão de Moura Filho, identificado nos autos impetrou perante o 
Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, Mandado de Segurança 
contra ato da Vice-Reitora da Universidade Federal de Pernambuco, Professora Maria 
Antônia Amazonas Mac-Dowel que, no exercício do cargo de Reitor da referida 
Universidade, indeferiu a sua progressão. vertical, de Professor Assistente Referência 4, 
do Departamento de Reabilitação do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 
Federal de Pernambuco para o de Professor Adjunto, Referência l, da mesma 
Universidade, alegando, resumidamente o seguinte: 
Que, sendo Professor Assistente, Referência 4, do Departamento de Reabilitação do 
Centro de Ciências de Saúde da Universidade Federal de Pernambuco e tendo satisfeito 
o interstício bienal, apresentou documentação junto ao Departamento de lotação, a fim de 
ser submetido a processo de seleção para progressão vertical ao cargo de Professor 
Adjunto, Referência l, como disciplina o art.14, I, do Decreto nº 85.487, de 11.12.80. 
Que, a Comissão de Avaliação designada, desenvolveu o seu trabalho e concluiu, 
julgando o impetrante apto à promoção ao emprego de Professor Adjunto, Referência 1, 
por progressão vertical, Parecer que foi aprovado, seguidamente, pelo Departamento do 
Centro de Ciências de Saúde; 
Que, remetido o processado à Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) da 
Universidade, esta, depois de fazer sucessivas exigências, emitiu pronunciamento 
contrário à pretensão do ora impetrante "por não concordar com a pontuação atribuída 
aos Grupos B, C e D, sobretudo nos subgrupos 2B, 2C e 2D "(Sic), e, apresentado à 
Senhora Reitora em exercício, esta, com base nele, indeferiu a progressão vertical 
pretendida; 
Que, o pronunciamento da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), apreciou 
o mérito dos critérios adotados para avaliar a progressão vertical, e em assim fazendo, foi 
além da sua competência, abusara do poder, pois, a ela (CPPD) compete apenas, opinar 
acerca dos aspectos formais do processo de avaliação a que se submetem os docentes, 
e, uma vez acolhido pela Reitoria, violou o direito líquido e certo do impetrante, reparável 
pelo remédio heróico ora sob exame. 
Na sentença, o Dr. Juiz analisou detidamente a carreira do magistério superior nas 
universidades federais, à luz do Decreto-Lei nº 1.820, de 11 de dezembro de 1980, do 
Decreto-Lei nº 85.487/80, das Portarias Ministeriais nº 340, de 12 de dezembro de 1981, e 
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de nº 393, de 16 de junho do mesmo ano, da Resolução nº 06/85, e do Regimento Geral 
da Universidade, fazendo remissão aos artigos, parágrafos e alíneas pertinentes à 
espécie, e depois de rejeitar as preliminares suscitadas, adentrando-se no mérito, 
adiantou que conquanto a Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) não seja 
um órgão apenas opinativo ou de assessoramento do Reitor, "o entendimento esposado 
em seu Parecer, não concordando com a pontuação atribuída aos Grupos B, C e D, 
sobretudo nos subgrupos 2B, 2C e 2D, tornou-se abusivo, posto que deixou à margem 
todos os julgamentos advindos da Comissão Examinadora ou de Avaliação, do Pleno do 
Departamento de Reabilitação do Conselho Departamental do Centro de Ciências da 
Saúde, levando o Reitor da Universidade a indeferir a progressão vertical pleiteada, após 
ter sido considerado apto por todos os demais órgãos supramencionados", e, 
basicamente, sob tal fundamento, concedeu a Segurança, invalidando o Parecer da 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), da Universidade Federal de 
Pernambuco, bem assim, o despacho do Magnífico Reitor, determinando que a 
Universidade admita a Progressão Vertical do impetrante ao cargo de Professor Adjunto, 
Referência 1, desde que para tanto, foi considerado apto, com efeito retroativo à data em 
que, o impetrante completou o interstício do cargo de Professor Assistente 4 ao de 
Professor Adjunto 1, embora que, por força do Mandado de Segurança, os efeitos 
financeiros devem ser a partir da data da impetração (11.03.87), com a incidência de 
correção monetária, além dos juros de mora de seis por cento ao ano, tudo a liquidar-se 
em execução de sentença. Submeteu a decisão ao duplo grau de jurisdição. A sentença 
está datada e assinada. 
Inconformada, a Universidade Federal de Pernambuco apelou para o Egrégio Tribunal 
Federal de Recursos, fls. 225/228, alegando preliminarmente, não se prestar a via 
mandamental para dirimir a controvérsia, por não ter ficado demonstrado a exorbitância 
de funções da CPPD e se tal não ocorresse, a questão demandaria dilação probatória, 
tornando-se inidôneo o meio utilizado. No mérito, reproduziu os argumentos 
desenvolvidos nas Informações ao Juízo do 1º grau, destacando que a apreciação da 
CPPD é também de exame de mérito. Ela estima, avalia, julga a progressão operada por 
instâncias inferiores no processo, não havendo progressão quando o Parecer é 
desfavorável; que ao judiciário, in casu compete examinar o cumprimento das 
formalidades legais do processo administrativo, máxime, através de mandado de 
Segurança, onde Ihe é defeso alterar o conceito de julgamento do órgão de 
administração. 
Recebido o Recurso, contra-arrazou o apelado fls. 232/239. Subiram os autos ao Egrégio 
Tribunal Federal de Recursos por força da Remessa ex-officio e Recurso voluntário. 
Naquela Alta Corte, o Procurador da República Dr. Maurício Vieira Bracks, com o aprovo 
do Subprocurador Geral da República, Dr. A.G. Valim Teixeira, emitiu o Parecer de fls. 
242/248 pelo improvimento dos recursos oficial e voluntário, confirmando-se a sentença 
recorrida. 
Instalado este Tribunal Regional, foi o feito remetido e a mim distribuído. 
Dispensável a revisão. 
Peço inclusão na pauta de julgamento. 
É o Relatório. 
Recife(PE), 31 de agosto de 1989. 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
VOTO 
Aponta o impetrante como ilegítimo o ato da Vice-Reitora no exercício da Reitoria da 
Universidade Federal de Pernambuco, que, apoiando-se no Parecer da Comissão 
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Permanente de Pessoal Docente (CPPD), indeferiu o pedido de progressão vertical, por 
ele formulado. 
Cuido que o MM. do 1º grau se houve com acerto concedendo a Segurança. 
As preliminares suscitadas são, na verdade, improcedentes. Doutrinariamente, a 
possibilidade jurídica consiste na "admissibilidade, em abstrato, do pronunciamento 
pedido, segundo as normas vigentes no ordenamento jurídico nacional". In casu, houve, 
em tese, lesão de direito individual ;e o ordenamento jurídico invocado, em tese, o 
ampara, daí não se poder funar do Judiciário a apreciação da controvérsia. Melhor sorte 
não tem a preliminar alusiva à dilação probatória posto que a prova trazida para os autos 
foi pré-constituída documentalmente, sendo bastante para obter a prestação jurisdicional. 
No mérito tenho que não assiste razão à apelante e nesse ponto me reporto ao bem 
fundamentado Parecer da Procuradoria da República (fls. 224/248) que passo a ler: 
"Vista a matéria, e encontrando-se satisfeitos os pressupostos de admissibilidade dos 
recursos oficial e voluntário, o Ministério Público Federal preliminarmente opina para que 
deles se conheça. 
"Por sua vez, no mérito, a questão cinge-se em saber se o ato de indeferimento 
impugnado, ao respaldar-se em parecer carente de motivação exarado pela Comissão 
Permanente de Pessoal Docente - CPPD, que culminou por discordar da pontuação 
atribuída ao impetrante nos grupos B, C e D, implicou em ofensa a direito líquido e certo, 
hábil a assegurar-lhe a progressão vindicada. 
"Minudenciando o thema decidendum, impõe-se perquirir sobre a competência legal 
reservada às CPPDs, de modo a se dizer da natureza jurídica dos atos que pratica no 
âmbito dos processos de avaliação dos professores universitários, que pretendem 
ascender na carreira. 
"Neste passo, assinale-se que as CPPDs foram criadas pelo art. 30, do Decreto nº 
85.487/80, nos seguintes termos, verbis: 
"Art. 30 - Haverá em cada instituição de ensino superior federal, autárquica, uma 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), incumbida de executar a política de 
pessoal docente da entidade, de acordo com as normas estabelecidas pelo Colegiado 
Superior de Ensino e Pesquisa da instituição. 
Parágrafo único. Serão estabelecidos pelo Ministério da Educação e Cultura as 
atribuições, o funcionamento e a composição da Comissão prevista neste artigo, de forma 
a não haver predominância de representantes de nenhuma classe de magistério ou área 
de conhecimento." 
"Por sua vez, dispondo sobre a atuação das CPPDs nos processos de progressão vertical 
dos docentes, o art.19 daquele Decreto estabelece: 
"Art.19. A progressão vertical, em qualquer caso ou classe docente, dependerá de 
parecer favorável da Comissão Permanente de Pessoal ,Docente (CPPD), a que se refere 
o artigo 30." 
"De outra parte, na esteira da competência que lhe foi reservada pela parte final do 
"Caput" do artigo 30 acima transcrito, e em sintonia com o que estabelece a Portaria nº 
340/81, editada pelo Sr. Ministro de Estado da Educação, o Colegiado Superior de Ensino 
e Pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, minudenciando as normas de 
atuação da CPPD da correspondente instituição de ensino, dispõe no Regimento Geral 
daquela Universidade: 
"Art. 25... 
§ 1º - A avaliação de desempenho do docente para a progressão vertical, em qualquer 
caso, será processada por uma comissão, organizada pelo Departamento interessado e 
aprovada pelo Conselho Departamental, aplicando-se no que couber o disposto no art. 
107 deste Regimento. 
§ 2º - A progressão vertical, em qualquer caso ou classe docente, dependerá de parecer 
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favorável da Comissão Permanente de Pessoal Docente. 
§ 3º... 
§ 4º - Ultimado o processo de progressão funcional, a Comissão Permanente de Pessoal 
Docente submeterá o relatório ao Relator, a quem compete o ato de alteração da situação 
funcional do docente...". (informações, fls.198). 
"Depreende-se das normas transcritas, especialmente do artigo 30, do Decreto nº 
85.487/80, que as CPPDs foram criadas para ter finalidade política, restrita à execução da 
política de pessoal docente das Universidades, segundo as normas para tanto editadas 
pelo Colegiado Superior. 
"Por outras palavras, segundo a norma legal que as instituiu, pretende-se dizer que a 
atuação das CPPDs centra-se no exame da conveniência e da oportunidade de se 
proceder à progressão de docente, discricionariedade esta que não se abrange a 
avaliação do professor candidato à progressão. 
"Tanto isto é certo, que o § 1º do artigo 125 do Regimento Geral da Universidade Federal 
de Pernambuco, transcrito nas informações, diz expressamente que a avaliação do 
candidato à progressão será feita por uma Comissão, organizada pelo Departamento 
interessado e aprovada pelo Conselho Departamental. 
"Ora, no caso concreto, o impetrante submeteu-se e foi julgado apto por comissão 
instituída na forma preconizada pelo § 1º do artigo 125 daquele Regimento Geral, a qual 
ainda teve a sua composição homologada pela CPPD, conforme noticia o doc. de fls. 58. 
"Vale dizer que, no caso, a CPPD posicionou-se favoravelmente à conveniência e à 
oportunidade de se desencadear o processo de avaliação do impetrante, e que, uma vez 
ultimadas as etapas de avaliação, com a declaração da aptidão do demandante para a 
progressão, a CPPD, manifestando-se tecnicamente, culminou por discordar da 
pontuação a ele atribuída nos grupos B, C e D. 
"Assim, conforme decidiu o ilustre Magistrado de 1º grau, a agiu com abuso de poder 
mormente por não se comportar em sua esfera de competência o exame dos critérios 
técnicos utilizados a avaliação de docente, fato que revela a ilegalidade do ato 
impugnado, em razão de ter-se respaldado exclusivamente na discordância declinada por 
aquela Comissão Permanente. 
"Desta maneira, porque ilegal o ato impetrado o parecer inclina pelo improvimento dos 
recursos oficial e voluntário, confirmando-se a r. sentença recorrida. 
De feito, dúvida nenhuma há de que o apelado tinha direito líquido  e certo à Progressão 
Vertical, dentro do que prescrevem o Decreto-Lei n; 1.879/80, o Decreto-Lei n 85.487/80, 
o Regimento Geral da Universidade e das Portarias Ministeriais, todos trazidos à colação 
na inicial, restando tão somente, recapitular o trecho da sentença que diz: 
"o impetrante, na realidade, teve lesado seu direito líquido e certo, ao cargo de Professor 
Adjunto da UFPE, quando, mesmo julgado apto por todos os colegiados em referência, 
recebeu, sem qualquer justificativa, parecer contrário da CPPD cuja Comissão deixou à 
margem os julgamentos dos outros colegiados e não homologou aqueles resultados, 
ensejando o indeferimento da pretensão do impetrante, por parte do Reitor da mesma 
Universidade".  
Do que se dessume da sentença é, na verdade, a ostentação do controle do ato da 
administração pelo Poder Judiciário, naquilo que diz respeito à legalidade ou não do 
processo coletivo, naquilo onde se vislumbra alteração dos critérios de aferição adotados 
pela Comissão de Avaliação, Pleno do Departamento e pelo Conselho Departamental, 
julgando o apelado apto. 
Com esses subsídios ora incorporados ao meu voto, nego provimento ao recurso de 
ofício, julgando prejudicado o voluntário, ficando, via de conseqüência, confirmada a 
sentença recorrida. 
É como Voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 299-PE 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apte.: UNIÃO FEDERAL 
Adv.: HUMBERTO DE PAIVA ARAÚJO 
Apdo.: SINDICATO DOS ESTIVADORES E DOS TRABALHADORES EM CARVÃO E 

MINERAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO. 
 
EMENTA 

ADMINISTRATIVO. SINDICATO. DECISÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL. DESFAZIMENTO 
POR ATO DO CRTM. INCOMPETÊNCIA : 
- O Conselho Regional do Trabalho Marítimo (CTRM) não tem competência para anular. 
atos praticados em decorrência de decisões da assembléia geral do Sindicato dos 
Estivadores e dos Trabalhadores em Carvão Mineral de cunho administrativo e punitivo. O 
mérito de tais decisões de ordem interna poderá ser objeto de discussão entre as partes 
interessadas, nas vias ordinárias  
- Apelação desprovida. 
 
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 apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos 
e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de março de 1990 (data do julgamento). 
Juiz HUGO MACIHADO - Presidente 
Juiz ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): Trata-se de Apelação 
interposta pela União Federal de sentença que concedeu a segurança para tornar sem 
efeito a Resolução nº 10/88 do Sr. Delegado do Conselho Regional do Trabalho Marítimo 
em Pernambuco. 
Transcrevendo parte da sentença, às fls. 59/61, o relatório assim, resume a questão: 
"O SINDICATO DOS ESTIVADORES E DOS TRABALHADORES EM CARVÃO E 
MINERAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO impetrou este Mandado de Segurança contra 
ato do Sr. PRESIDENTE OU DELEGADO DO TRABALHO MARÍTIMO EM 
PERNAMBUCO, sob a alegação básica de que essa Autoridade teria, sem competência 
para tanto, tornado ineficaz aplicação de penalidades a elementos da categoria, 
aprovadas em Assembléia Geral Extraordinária, na forma prevista nos Estatutos do 
Impetrante ; que as penalidades consistiram em suspender direitos dos mandatos 
cumulados de vários elementos da categoria, cassar por seis anos os direitos sociais de 
ex-componentes do seu Conselho Fiscal e eliminar do quadro de associados um seu ex-
presidente e um ex-tesoureiro; que, na mencionada AGE, foi observado o princípio da 
Ampla Defesa; requereu liminar e final concessão da segurança. 
Instruiu a inicial com procuração, estatutos sociais e documentos (fls. 07/41). 
Recolheu as custas iniciais (fls. 42vº). 
A Liminar foi indeferida (fls. 43). 
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Intimada (fls. 44), a Autoridade Impetrada ofereceu as informações de fls. 46/48, 
sustentando que o órgão que representa tem competência para apreciar as decisões das 
Assembléias do Impetrante; que os mandatos acumulados, que a AGE do Impetrante 
pretende retirar de alguns elementos da categoria, representa um benefício instituído pelo 
próprio Impetrante e que não poderia agora ser suspenso ou extinto, pois essa extinção 
não tem base legal; que 05 mandatos acumulados representam uma oportunidade 
assegurada . de acréscimo de valores patrimoniais; que, por tudo isso, deve ser 
denegada a segurança. 
Intimado ( fls. 49v ), o M.P.F. apresentou o bem elaborado parecer de fls. 50/57, opinando 
pela concessão de segurança."  
Razões de Apelação às fls. 66/69, onde a União preliminarmente, pede a extinção do 
processo sem julgamento do mérito face a via escolhida ser imprópria. No mérito, diz ter o 
citado Conselho competência para praticar o ato em questão. 
Sem contra-razões, subiram os autos a este Tribunal e com vista à douta Procuradoria 
Regional Federal, esta opinou pela manutenção da sentença recorrida. 
Dispensada a revisão, prontos para julgamento. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): O ilustre Juiz Federal Francisco 
Alves dos Santos Júnior, em bem fundamentada sentença, concedeu a segurança em 
favor do Sindicato impetrante, ao argumento de que o Decreto-Lei nº 3.346, de 12 de 
junho de 1941, que define a competência do Conselho Regional do Trabalho Marítimo 
'(CRTM), não confere a este poderes para a prática do ato impugnado, que tornou 
ineficazes as decisões de. cunho administrativo e punitivo tomadas pela Assembléia Geral 
Extraordinária do referido Sindicato. 
Sem posicionar-se quanto ao mérito das decisões de caráter interno tomadas pela AGE 
do Sindicato ora apelado, que poderá ser discutido entre as partes interessadas, nas vias 
ordinárias, a r. sentença examinou, tão somente e de forma acertada, a competência ou 
não da autoridade impetrada para tornar sem efeito aquelas decisões, concluindo por 
inexistir tal competência seja do Decreto-Lei nº 3.346 já mencionado, seja na 
Consolidação das Leis do Trabalho em suas disposições que tratam da "Administração 
dos Sindicatos". 
Assim, como bem ressalta o parecer da douta Procuradoria Regional Federal (fls. 74), 
"falece competência ao Conselho do Trabalho Marítimo para anular atos praticados em 
decorrência de decisões adotadas em assembléias gerais da entidade sindical e que 
tenham, como tiveram, `in casu', por objeto aplicar punições a ex-diretores do mesmo 
Sindicato". 
Não se pode esquecer ademais, que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 8º 
vem de assegurar a mais ampla autonomia aos Sindicatos, resultado em que atos como 
esse que deu origem margem à concessão da segurança sejam considerados, além de 
inconstitucionais, acintosos à liberdade sindical. 
Em face do exposto, nego provimento à apelação, para confirmar a r. sentença recorrida. 
É COMO VOTO. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 303 - CE 

Relator: O SR.JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante: JUANIRA MARQUES DE SOUSA 
Apelado: INPS 
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EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA. 
PENSÃO À COMPANHEIRA. 
Faz prova de convivência em comum, bem como de dependência econômica, para efeito 
de concessão de pensão previdenciária, despesas arcadas pelo ex-segurado com a 
companheira, bem como o assentamento na certidão de óbitos do último domicílio do de 
cujus. 
Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, por maioria, dar provimento 
ao apelo, vencido o Sr. Juiz CASTRO MEIRA, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 03 de agosto de 1989. 
Juiz HUGO MACHADO 
Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
0 Sr. JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de apelação interposta em Mandado de 
Segurança, cuja sentença denegou a segurança requerida 
Alega a impetrante, na inicial, que viveu maritalmente, como se casada fosse, por mais de 
30 anos com Raimundo Domingos Moreira, onde vivia na total dependência econômica, 
havendo dessa relação, um filho tendo tal convivência terminado só com o falecimento do 
"de cujus", em 28.03.83. 
Afirma, ainda que requereu sua pensão perante o INPS que negou seu direito, não 
apreciado o mérito do pedido, em razão de tal pedido já haver sido apreciado 
anteriormente, que foi indeferido, por não ter sido provada a dependência econômica 
exigida, não tendo havido qualquer recurso. 
Ao final, alega que, nessa última pesquisa, o impetrado concluiu pela dependência 
econômica da impetrante e que está sendo violado um direito líquido e certo seu. 
Instrui a inicial com vários documentos, inclusive certidão de nascimento de Raimundo 
Moreira de Sousa, que seria filho do casal. 
Deferido o benefício da justiça gratuita. 
Liminar indeferida. 
Informado, o INPS, em preliminar, afirma que o Mandado de Segurança não é o remédio 
jurídico cabível à espécie, vez que a matéria em discussão comporta situação fática, a ser 
provada pelas vias ordinárias, pedindo pelo indeferimento da inicial. 
Quanto ao mérito, arremata que a certidão de nascimento acostada aos autos não prova 
que o "de cujus" era o pai, mas apenas declarante e que a impetrante mantinha em 
relação ao "de cujus" total independência econômica, sendo proprietária, inclusive, de um 
restaurante, razão pela qual indeferiu a pensão requerida. 
O Ministério Público opina pela denegação. da segurança. O MM. Juiz monocrático, por 
não haver nos autos prova preconstituída da situação de companheira, denegou a 
segurança. 
Inconformada, apela a impetrante, trazendo como razões do apelo as já expandidas na 
inicial. 
Contra-razões às fls. 45/47. 
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Dispensei a vista ao MPF, com fundamento no art. 55 do Regimento Interno deste 
Tribunal porque entendo haver urgência na apreciação do caso. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO: Dos documentos trazidos à colação, inúmeras são as 
evidências de que a apelante viveu sob o mesmo teto e sob a dependência econômica do 
de cujus. 
Na certidão de óbito de fls. 09, datada de 1985, consta como última residência do de 
cujus a Rua Tenente Lisboa, 2658, cujo endereço é o mesmo da impetrante, ora apelante 
conforme consta na exordial (fls. 02). 
Às fls.10, encontra-se a certidão de nascimento do filho da apelante, onde se encontra o 
nome do de cujus como declarante, certidão essa datada de 1957. 
Às fls. 11 e 12, encontram-se fotos, já desgastadas pelo tempo, do segurado em 
companhia da apelante, o que prova que essa convivência foi de longa data. 
Encontram-se ainda, às fls. 13 e 14, contas de água e luz, datadas de 1988, em nome do 
de cujus e cujo endereço é o mesmo da apelante. 
Por fim, é o próprio apelado que, com os documentos de fls. 15 e 16, que não foram 
contestados reconhece como domicílio da apelante o mesmo do segurado Raimundo 
Domingos Moreira. 
É de se verificar, ainda que, além das despesas arcadas pelo de cujus com a residência 
da apelada, esta é beneficiária da justiça gratuita, o que prova o seu estado de pobreza e 
sua dependência econômica em relação ao de cujus, conforme foi constatado pelo próprio 
apelado às fIs.17. 
O art. 131 do CPC, faculta ao Juiz, apreciar livremente as provas para a formação do seu 
convencimento. 
Estou plenamente convencido de que a apelante viveu em companhia e sob dependência 
econômica do de cujus; isto por mais de 30 anos. 
Por todo o exposto, dou provimento ao apelo, para, reformando a sentença apelada, 
conceder a segurança, para que a apelante passe a receber a pensão pela morte do ex-
segurado Raimundo Domingos Moreira. 
E como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 316 - CE 

Apte.: IBRASAL - IND. BRASILEIIRA DE SAL S/A E OUTROS 
Apdo.: INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - IBDF 
Advs.: CLÁUDIO JOSINO DA COSTA, MARIA JOSÉ CARVALHO PORTO E 

OUTROS 
Rel.: JUIZ NEREU SANTOS 
 
EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO, AUSÊNCIA DE 
FATOS CONTROVERTIDOS A VISTA DE CONFISSÃO. CONTROLE DO USO DA 
PROPRIEDADE POR ÓRGÃO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 4.771/65. 
I - O prazo de decadência do mandado de segurança é de cento e vinte, dias, a contar do 
ato impugnado. 
II - Havendo nos autos prova da existência de manguezais na área de terreno de marinha, 
reconhecida, inclusive em documento apresentado pelo impetrante, não há de se falar em 
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controvérsia quanto aos fatos; não cabível no âmbito do mandado de segurança. 
III - Compete ao IBDF exercer o controle do uso da propriedade em áreas de 
preservação, conforme dispõe a Lei n- 4.771/65 (Código Florestal). 
IV - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade 
rejeitar as preliminares argüidas pela apelante e, quanto ao mérito, negar provimento à 
apelação, nos termos do. voto do relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 19 de dezembro de 1989. 
Juiz JOSE DELGADO - Presidente 
Juiz NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: IBRASAL - INDÚSTRIA BRASLEIRA DE SAL S/A E 
OUTROS, invocando a condição de foreiros de terrenos acrescidos de marinha, utilizados 
para exploração de sal, tendo interrompido tais atividades salineiras enquanto promoviam 
a tramitação de Projeto de re-urbanização da área, pendente de definição do INSTITUTO 
BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL - IBDF, impetraram contra ato dito 
ilegal e abusivo do Delegado deste MANDADO DE SEGURANÇA, sob a alegativa de, que 
o IBDF não Ihes estaria permitindo o uso normal e habitual da propriedade, 
desobedecendo, inclusive determinações de órgãos hierarquicamente superiores, 
porquanto embargara o referido projeto sob o argumento de que na área existiam 
florestas ou vegetação de preservação permanente, que funciona como estabilizadora de 
mangues". 
O MM. Juiz de 1º grau - na ocasião Prof. Hugo de Brito Machado, que hoje ilustra esta 
Casa, denegou a segurança requerida, em síntese, sob o entendimento de que a 
existência ou não de mangue na área em evidência seria questão de fato cuja apreciação 
não cabia na órbita da ação mandamental, mas que ao Estado era facultado, 
legitimamente, limitar o direito de propriedade, havendo a autoridade tida como coatora 
agido em cumprimento ao que dispõe o art. 2º, letra f, da Lei nº 4.771/65. 
Desta sentença apelaram os impetrantes, agora sob o fundamento de que carecia de 
reforma o decisum desde que não apreciara com acuidade a espécie posta sub-examen. 
E justificam o apelo, em síntese, nos argumentos de que: 
a) não há de se falar em mangues no local desde que ali sempre se exploraram 
atividades salineiras, como atestam os documentos de fls. e fls., até porque incompatível 
a existência de mangues em salinas; 
b) a autoridade impetrada descumpriu o que determinou a Comissão Executiva do Sal, 
Órgão hierarquicamente superior ao IBDF, nos termos do Decreto-Lei nº 257/67, que 
deferiu o pedido dos apelantes para a reativação das salinas em apreço; 
c) a Comissão Executiva do Sal não autorizaria a reativação de salinas em terrenos onde 
existissem mangues; 
d) o embargo promovido pelo IBDF constituía-se numa expropriação oculta que feria o 
direito líquido e certo dos impetrantes de utilização de propriedade que sempre se 
destinou à atividade salineira, e que 
e) não houve prova da existência de mangues no local, mas sim há prova de sua 
inexistência, baseando-se o embargo tão-só em alegações de arquiteta que por si só não 
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possuem feição legal. 
Em contra-razões, pede o IBDF a manutenção da decisão de 1º grau, haja vista que se 
ateve aos parâmetros do pedido e às provas coligidas nos autos. 
Aduz, por outro lado, a não existência de direito líquido e certo dos impetrantes, 
porquanto não podiam estes suprimirem - como já haviam feito - vegetação estabilizadora 
de mangues, cabendo ao IBDF zelar pelo cumprimento do estatuído no Código Florestal. 
Alega, ainda, que não está sujeito às determinações da Comissão Executiva do Sal, 
sobretudo quando no exercício das atribuições que lhe cabem por força do preconizado 
no Decreto-Lei 289/67, e que não havia de se falar in casu de desapropriação, nem 
tampouco de indenização, posto que a área em apreço não era daquelas discriminadas 
no art. 5º do Código Florestal, tais como Parques Nacionais, Reservas Biológicas ou 
Florestas Nacionais. 
Na órbita do extinto augusto Tribunal Federal de Recursos, foram os autos com vista à 
douta Procuradoria Geral da República, que, em parecer, preliminarmente, deu pela 
verificação da decadência, nos termos do art. 269, IV,  do Código de Processo Civil e, no 
mérito, pela denegação da segurança, devendo as partes serem remetidas às vias 
ordinárias, em virtude da existência nos autos de fatos controvertidos. 
Eis a ementa do parecer: 
"MANDADO DE SEGURANÇA - DECADÊNCIA - FATOS CONTROVERTIDOS. 
Sendo o writ requerido há mais de 120 dias do ato impugnado verificou-se a decadência - 
art. 269, IV CPC. 
Se os fatos são controvertidos o autor é carecedor de ação segurança. As partes devem 
ser remetidas às vias ordinárias." 
Neste Regional, tocando-me a distribuição, foram-me conclusos os autos. 
É o RELATÓRIO. 
 
VOTO (PRELIMINAR) 

 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: No parecer oferecido pelo eminente Procurador da 
República, Dr. José Bonifácio de Andrada, argüi este em preliminar, a decadência do writ, 
por entender que teria sido ultrapassado o prazo de 120 dias, a contar do ato impugnado, 
para a sua impetração 
É que, segundo aquele ilustrado Procurador, o ato atacado seria o termo de embargo 
acostado, por xerocópia, às fls. 96 destes autos. 
Realmente, foi lavrado pelos fiscais do IBDF - CE, contra a empresa Indústria Brasileira 
de Sal S.A. , estabelecida em Fortaleza, aos 25.4.85, embargo pelo fato de se encontrar: 
"desmatando área de preservação permanente (dentro do mangue ao lado do rio Cocó no 
alongamento da Av. Borges de Melo até a Av. Washington Soares". (fls. 96) 
Ocorre, todavia, que os impetrantes apontam como o ato impugnado, justamente o 
contraprotesto, datado de 22.01.85, cuja cópia se encontra às fls. 58 a 62 destes autos. 
Assim, não estaria extinto o direito de requerer o presente mandado de segurança, 
tomando-se como ato impugnado o mencionado contraprotesto. 
Por esta razão é que rejeito a preliminar suscitada pelo Procurador da República. 
Invoca, ainda, o mesmo parecerista, a carência da ação de segurança, por entender 
ocorrer controvérsia quanto aos fatos, vale dizer, a existência ou não de vegetação no 
local, que somente seria dirimida através de perícia e pelas vias ordinárias. 
Tenho, contudo, que o fato da existência de mangue na área de terreno de marinha, 
objeto do mandamus, vem afirmada pela própria arquiteta responsável pelo projeto de 
urbanização apresentado pelos impetrantes, quando afirmou: 
"Nessa época, esses terrenos fisicamente eram baldes de salinas interligados ao canal do 
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Rio (já dragado com 4O,OO m de largura) e desprovido de flora de qualquer espécie. A 
fauna existente era aquela característica das salinas. A partir de então, desenvolveu-se 
na área, a flora e a fauna características do mangue que até hoje permanecem". (Fls.102) 
Por outro lado, contra a primeira impetrante, foi lavrado termo de embargo por 
desmatamento na área, dando lugar, inclusive, à instauração de inquérito policial pela 
Superintendência da Polícia Federal do Ceará (fls. 97). 
Entendendo, assim, que não há dúvida quanto à existência de vegetação de mangue, na 
área de preservação permanente, rejeito a alegação da carência de ação. 
É como VOTO. 
Recife,19 de dezembro de 1989. 
JUIZ NEREU SANTOS - RELATOR 
 
VOTO (MÉRITO) 

 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: A bem lançada sentença da lavra do eminente juiz, Prof. 
Hugo de Brito Machado, que hoje integra esta Corte, analisou, com a sua costumeira 
proficiência, todos os fundamentos do presente mandamus, concluindo por denegá-lo. 
Na verdade, o que ficou demonstrado nos autos é que os impetrantes haviam 
apresentado projeto de urbanização da área à margem direita do rio Cocó, na cidade de 
Fortaleza, onde anteriormente existira uma exploração de salinas, que há dez anos fora 
desativada por ser antieconômica. Esse fato, aliás, está perfeitamente demonstrado no 
bem elaborado projeto de urbanização, de responsabilidade dos impetrantes, que se 
encontra acostado às fls. 98 a 109 destes autos. 
Desta forma, o antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. (IBDF) negou 
autorização para a urbanização do local, sob o fundamento de que este constituía área de 
preservação permanente como estabilizadora de mangues. 
Realmente, a própria arquiteta, Dra. Anya Ribeiro de Carvalho, contratada pelos 
impetrantes para a elaboração do projeto, deixou claro no mencionado documento que: 
"Aproximadamente (70%) setenta por cento da área é formada por terrenos que há dez 
anos atrás produziam sal, produção esta desde então desativada por terem-se tornado as 
`Salinas' uma indústria antieconômica, pois, além de altos custos de produção, o sal 
produzido tornou-se de baixa qualidade e de difícil colocação no mercado, inviabilizando 
dessa forma a atividade salineira naquela área". (fls.102) 
Acrescentou, ainda, que: 
"A partir de então, desenvolveu-se na área, a flora e a fauna características do mangue 
que até hoje permanecem." (fls.102) Por esta razão o então IBDF negou autorização ao 
mencionado to de urbanização, com apoio no artigo 2º, alínea "f'' da Lei nº 4.771, de 
15.09.65 (Código Florestal), que assim dispõe: 
"Considera-se de preservação permanente, pelo só efeito desta lei, as florestas e demais 
formas de vegetação natural situadas: 
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues". 
Pretendem, agora, os impetrantes, que lhes seja permitido explorar as antigas salinas, 
firmados em que a Comissão Executiva do Sal a isto havia  autorizado. 
O eminente prolator da sentença ora recorrida bem analisa esse aspecto da questão, 
quando assim se pronunciou: 
"2.8. O alcance e a complexidade das atividades do Estado impõem ; a especialização de 
órgãos através dos quais essa atividade é desempenhada. Assim, a Comissão Executiva 
do Sal cuida apenas do controle . da atividade econômica relacionada com a conservação 
da flora e da fauna cabem ao IBDF, enquanto aqueles relacionados às posturas 
municipais cabem ao órgão do Município. 
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2.9. O fato de haver a Comissão Executiva do Sal autorizado a exploração de uma salina 
não significa estejam afastados os controles dos demais aspectos do uso da propriedade. 
O proprietário continua sujeito aos demais órgãos do Poder Público, responsáveis por tais 
controles. " 
Não há dúvida, pois, que a autoridade apontada como coatora, na época o então 
delegado do IBDF - Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, não praticou 
qualquer ato ilegal ou abusivo que pudesse ser amparado pelo writ of mandamus, quando 
deixou de autorizar o projeto de urbanização da área em comento. 
A questão da desapropriação, que somente agora trazem, à discussão . os apelantes nas 
suas contra-razões de recurso, não foi objeto do pedido inicial, e, por outro lado, também 
não comporta a sua análise no âmbito estreito do mandamus. Este, aliás, foi o 
posicionamento do ilustre Juiz sentenciante. 
Com estes fundamentos, nego provimento à apelação, mantendo a sentença do juiz a 
quo. 
É como voto. 
Recife, 19 de dezembro de 1989. 
JUIZ NEREU SANTOS RELATOR 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 323 - PB. 

Apelante: JOSÉ CARLOS ARCOVERDE NÓBREGA 
Apelada: A UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB 
Relator: JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
 
EMENTA 

Administrativo. Funcionário Público. Vantagem que não se incorpora. Inteligência do art. 
1º, do Decreto-Lei nº 2.270/85. 
A vantagem de que trata o art. 1º do Decreto-Lei nº 2.270/85 , só é perceptível durante e 
enquanto o servidor está investido no cargo comissionado. Exonerado que seja, cessa a 
razão de ser do seu pagamento. Apelo improvido. Sentença confirmada. 
 
ACORDÃO 

 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 323 
- PB, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao apelo, na forma do Relatório e Notas Taquigráficas que ficam 
fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife (PE),14 de setembro de 1989. 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente 
Juiz FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
JOSÉ CARLOS ARCOVERDE NÓBREGA, identificado na inicial, impetrou Mandado de  
Segurança contra ato do Senhor Delegado do Trabalho Marítimo na Paraíba que lhe 
retirou as vantagens previstas no Decreto-Lei nº 1.445/76, art. 3º, § 2º, com a redação 
dada pelo art. 1º do Decreto-Lei 2.270 de  13.Õ3.85, correspondentes a 20% sobre o 
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vencimento do cargo, mais uma representação mensal de 35%, tudo em razão de haver 
exercido o Cargo em comissão de Delegado Regional do Trabalho, na Paraíba, no 
período de 14 de janeiro de 1970 até 23 de maio de 1985. 
Alega que o ato ora impugnado, subtraindo tais vantagens, face à exoneração do 
impetrante do cargo de Delegado, por ser desconforme com os citados diplomas, feriu 
direito líquido e certo do impetrante, pelo que pede seja declarado nulo e de efeito 
nenhum. 
Prestadas as informações e ouvido o Procurador da República local, este opinou pela 
denegação do mandamus. fls. 48/49. 
Acrescento que o Dr. Juiz do 1º grau denegou a segurança ao argumento de que o 
impetrante só fazia jus às vantagens reclamadas enquanto investido no cargo. Uma vez 
exonerado do cargo comissionado não há mais que se falar na opção referida no diploma 
invocado. 
Irresignado apelou o vencido, reproduzindo as razões da inicial, fls. 60/63. 
Contra arrazoado, subiram os autos. 
Oficiando a Subprocuradoria Geral da República, opinou pela improcedência do apelo. 
Dispensável a Revisão. 
É o que importa relatar. 
Recife, (PE), 14 de setembro de 1989. 
a) Juiz FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
VOTO 
Senhor Presidente. Senhores Juizes. 
No presente Mandamus, reclama o impetrante o direito de continuar a perceber as 
gratificações de DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR (DAS 101-2) e 
REPRESENTAÇÃO MENSAL, respectivamente de 20% do vencimento do cargo em 
comissão, mais 35% do valor do DAS - 101 - 2, inobstante a sua exoneração do cargo 
comissionado de Delegado Regional do Trabalho na Paraíba, em 27.05.85. 
O MM. Juiz do 1º grau, argumentando que o art. 1º do invocado Decreto nº 2.270, de 13 
de março de 1985 que alterou o § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 1.445 de 13.02.76, 
apenas faculta ao servidor investido em cargo em comissão integrante de Grupo Direção 
e Assessoramento Superiores, a opção pela retribuição de seu cargo efetivo ou emprego 
permanente, acrescido de vinte por cento (20%) do vencimento ou salário fixado para o 
cargo em comissão ou de função de confiança, não tornou os acréscimos decorrentes da 
opção, como vantagem pessoal", e que, a pretensa vulneração ao direito " só ocorreria se 
lhe fossem retiradas tais vantagens, quando ainda ocupante de cargo em comissão o que 
não aconteceu". Conseqüência, denegou a segurança. 
Na verdade, as vantagens reclamadas não constituem adicionais que têm requisitos 
próprios. São sim, gratificações concedidas no interesse do serviço e do servidor, durante 
e enquanto o servidor desempenha o encargo que Ihe deu causa. Exonerado que seja do 
cargo comissionado que deu origem às gratificações, cessa a razão de ser do seu 
pagamento. 
O art. 1º do Decreto-Lei nº 2.270/85 está assim redigido: 
"É facultado ao servidor de órgão da Administração direta ou de autarquia, investido em 
cargo em comissão ou função de confiança integrante do grupo Direção e 
Assessoramento Superiores, optar pela retribuição de seu cargo efetivo ou emprego 
permanente acrescida de vinte por cento (20%) do vencimento ou salário fixado para o 
cargo em comissão ou função de confiança e sem prejuízo da percepção da 
correspondente Representação Mensal." 
Ora, quando o dispositivo disse investido em cargo em comissão, restringiu a percepção 
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das vantagens a durante e enquanto durar a investidura, como bem resumiu o ilustrado 
Dr. Subprocurador Geral da República. 
Nego pelo exposto, provimento ao apelo, confirmando a sentença apelada. 
É como VOTO. 
 

APELAÇÁO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 364 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Apelante : IAPAS 
Adv.: FERNANDO VIANA PAES DE BARROS 
Apelado: FIDEM 
Adv.: GERALDO DE OLIVEIRA SANTOS NEVES E OUTRO 
 
EMENTA 

TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. ERRO DE DIREITO E MUDANÇA DE CRITERIO 
JURÍDICO.  
A mudança de interpretação por parte da Administração, que não se confunde com o erro 
de direito, não se presta como fundamento para a revisão do lançamento tributário. 
Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, à unanimidade, negar 
provimento ao apelo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 31 de agosto de 1989. 
Juiz HUGO MACHADO Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO: A apelada impetrou mandado de segurança contra o 
Secretário Regional de Arrecadação e Fiscalização, e o Chefe do Serviço de Arrecadação 
e Fiscalização do IAPAS, impugnando a cobrança de diferenças de contribuições. Vinha 
recolhendo suas contribuições mediante alíquota aplicável às pessoas jurídicas de Direito 
Público e às fundações mantidas com recursos exclusivos da União, e o IAPAS lhe está 
cobrando a diferença entre as contribuições recolhidas e as calculadas .com aplicação 
das alíquotas ordinárias, isto é, destinadas ao cálculo das contribuições das pessoas de 
Direito Privado. Pede seja decretada a ilegalidade da cobrança das diferenças 
mencionadas, ou, pelo menos, dessas diferenças relativamente ao período anterior a 21 
de março de 1985, já que os recolhimentos foram efetuados com base em decisões 
administrativas então regentes  
O MM. Juiz "a quo" acolheu o segundo pedido da impetrante concedo-lhe, em parte, a 
segurança. Entendeu que a impetrante, como pessoa de dica de Direito Privado, está 
realmente obrigada a recolher contribuições previdenciárias calculadas mediante alíquota 
ordinária. Entretanto, sendo aplicável às contribuições previdenciárias o regime tributário, 
não pode a Administração promover a alteração do lançamento, depois de satisfeita a 
obrigação", com fundamento em erro de direito ou em novo critério jurídico que venha 
adotar. 
Apela o IAPAS alegando, em síntese, que o parecer no qual fundou-se a sentença 
apelada refere-se apenas à NLFD nº 01578, de 30 de julho de 1982, que não podia ser 
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considerado por não ter força normativa. 
Sem contra-razões os autos subiram e a douta Subprocuradoria Geral da Republica 
opinou pelo improvimento da apelação. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO: O MM. Juiz 'a quo' entendeu que a impetrante como 
pessoa jurídica de Direito Privado, está realmente obrigado a recolher contribuições 
previdenciárias calculadas mediante alíquota ordinária. Entretanto, sendo aplicável às 
contribuições previdenciárias o regime tributário, não pode a Administração promover a 
alteração do lançamento, depois de satisfeita a obrigação com fundamento em erro de 
direito ou em novo critério jurídico que venha a adotar. 
Não se há de questionar aqui, a tese adotada pela sentença de fls., segundo a qual a 
apelante sujeita-se a mesmo tratamento aplicável às empresas vale dizer, as pessoas 
jurídicas de direito privado. É que a sentença, nesta parte, transitou em julgado posto que, 
favorável à autarquia previdenciária, dela a impetrante não apelou. 
Resta examinarmos a questão de saber se a cobrança, das diferenças questionadas pode 
alcançar o período anterior a 21 de março de 1985. 
O erro de direito, a meu ver, não se confunde com a mudança de critério jurídico. 
Ocorrendo erro, quer de fato, quer de direito, a autoridade administrativa pode, e mais que 
isto, deve, rever o lançamento e cobrar, se for o caso, a diferença respectiva. Este nosso 
entendimento aliás, já foi acolhido pelo Egrégio TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
(REO Nº 94.076 - SC, Rel.: Ministro GERALDO SOBRAL). 
De todo modo, é razoável admitir-se que, no presente caso, o IAPAS realmente modificou 
o critério jurídico que vinha adotando. 
Demonstrou a impetrante que o órgão superior da jurisdição administrativa da Previdência 
adotou a tese por ela defendida, o que fez com que ela impetrante reputasse correto o 
seu modo de calcular as contribuições que vinha recolhendo. 
Por tais razões, nego provimento a apelação para manter a sentença. 
 É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 375 - RN 

Apelante: CARMEN LÚCIA DE BRITO BONICONTRO 
Advogado: JOÃO HELDER DANTAS CAVALCANTI 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Advogada: STELA GURGEL GLTERRA 
Apelada: MARLI PINHEIRO DA �SILVA 
Advogados: TANIA SOUZA PAIVA É OUTROS 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
 
EMENTA 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVEITAMENTO EM ÓRGÃO 
DIVERSO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. DIREITO DE OPÇÃO. 
A contratação de candidato legalmente habilitado em concurso público deve obedecer 
rigorosamente ordem de classificação. 
A contratação do candidato para órgão diverso, posteriormente à impetração, não importa 
em perda de objeto de segurança. 
Apelo provido. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, por unanimidade de votos 
dar provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 31 de agosto de 1989. 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO: Aprovada em concurso público realizado pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a impetrante, CARMEN LÚCIA DE BRITO 
BONICONTRO, classificada em 19º lugar, insurge-se contra a nomeação pela referida 
Universidade, de candidata classificada em 20º lugar, MARLI PINHEIRO DA SILVA. 
Sustenta a impetrada que a nomeação da 20ª colocada foi autorizada pelo DASP, e não 
lesou direito da impetrante, pois esta já fora convocada. para nomeação pelo Hospital 
Naval de Natal, devendo-se a demora de sua nomeação apenas a questões burocráticas 
(fls. 43/47). 
Como litisconsorte, MARLI contestou a impetração, pedindo fosse a mesma considerada 
sem objeto, por haver sido publicado o ato de nomeação da impetrante para o Hospital 
Naval de Natal, ou então denegada a segurança, à mingua de direto líquido e certo a ser 
protegido (fls. 75/77) 
O MM. Juiz "a quo", julgou sem objeto o pedido (fls. 88/91). Apela a impetrante (fls. 
96/102). 
Com as contra-razões de fls. 107/109 e 110/113, os autos subiram e a Subprocuradoria 
Geral da República opinou pelo improvimento da apelação. (fls.116/117). 
É O RELATÓRIO 
 
VOTO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A litisconsorte MARLI PINHEIRO DA SILVA, 
classificada em 20º lugar, foi nomeada pela Portaria nº 016/85-R, de 22 de janeiro de 
1985 (fls. 28). Desde o dia 3 de dezembro de 1984, aliás, sua designação para 'um 
Departamento da UFRN era solicitada, como se vê do documento de fls.13. 
Às fls. 49/50 está o ofício datado de 25 de julho de 1985, pelo qual o Diretor do 'Hospital 
Naval de Natal comunica ao Reitor da UFRN que a impetrante está sendo admitida pelo 
processo DASP 600.009041/85/56, de 12.07.85, para o Ministério da Marinha-Hospital 
Naval de Natal", estando, assim evidente, a inobservância da ordem da classificação no 
concurso. 
O direito da impetrante é, portanto, indiscutível. Resta saber se, em virtude de sua 
contratação para o Hospital Naval, restou sem objeto a presente impetração. 
A impetrante pretende ser contratada pela UFRN. Não atendida tal pretensão posto que a 
contratação pelo Ministério da Marinha é coisa diversa da pretendida, evidentemente a 
impetração de que se cuida não perdeu o seu objeto. 
Com estas considerações, dou provimento a apelação para reformar a sentença e 
conceder a segurança. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 385 - CE 

Apelante: CENTAURO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA. E OUTRO 
Adv.: MARGARETH MARIA SOUZA BARROS E OUTROS 
Apelado: MAXSERVE - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. 
Adv: JOSÉ SEBASTIÃO NETO 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
 
EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. HABITAÇÃO. PRECLUSÃO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. 
O prazo de decadência do direito à impetração de mandado de segurança conta-se a 
partir do dia em que o impetrante tem ciência do ato impugnado, inclusive de seus 
fundamentos,  lei os exige explícitos. 
Concluída a fase de habilitação é inadmissível a desclassificação de propostas por razões 
que na verdade dizem respeito a habilitação do licitante. 
Apelo improvido. Sentença mantida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, à unanimidade, negar 
provimento ao apelo, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 24 de agosto de 1989. 
Juiz HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO: Leio às fls.165/166 no parecer da ilustrada 
Subprocuradoria Geral da República: 
"Trata-se de recurso interposto pela CENTAURO SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA. e 
pelo INAMPS, da r. sentença do MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária do 
Ceará, que concedeu a segurança impetrada por MAXSERV - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS 
LTDA. contra ato do SUPERINTENDENTE DO INAMPS nesse Estado, que teria 
homologado o resultado do julgamento da Tomada de Preços nº 08/84 e adjudicado os 
serviços objeto da licitação à primeira apelante. 
A primeira apelante suscita em preliminar a decadência do direito ao "writ" e, a segunda, a 
carência de ação." 
A ilustrada Subprocuradoria Geral da República manifesta-se pela rejeição das 
preliminares e pelo improvimento, também no mérito da apelação. 
É o RELATÓRIO. 
Juiz HUGO MACHADO - Relator 
 
VOTO (PRELIMINAR) 

 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Não obstante á forma diversa de argüição, na 
verdade a preliminar é uma só, e não merece acolhida, como bem demonstrou o ilustre 
sentenciante. 
O prazo de decadência do direito à impetração de mandado de segurança conta-se a 
partir do dia em que o impetrante tem ciência do ato impugnado, inclusive de seus 
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fundamentos, se a lei os exige explícitos. 
 
VOTO (MÉRITO) 

 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Também quanto ao mérito, a sentença 
monocrática, da lavra do ilustre Juiz Federal JOSE MARIA DE OLIVEIRA LUCENA, é 
irreprochável. 
As razões da desclassificação da proposta da impetrante são pertinentes à matéria 
relativa à fase de habilitação, cujo exame estava alcançado nexoravelmente pela 
preclusão administrativa. 
Concluída a fase de habilitação é inadmissível a desclassificação de propostas por razões 
que na verdade dizem respeito a habilitação do licitante. 
A ilustrada Subprocuradoria Geral da República. assim afirma: 
"No mérito, não merecem melhor sorte os apelantes. Até mesmo a segurança impetrada 
perante esse Egrégio Tribunal, visando à suspensão da eficácia da liminar concedida pelo 
MM. Juiz Federal (MS: nº 108.626) foi denegada em 6/11/85, e cassada a medida liminar 
deferida anteriormente pelo eminente Ministro Relator WILLIAM PATTERSON. 
Os motivos da desclassificação (fl. 46) são insustentáveis. 
Inadmissível na fase de julgamento reexaminar-se a capacidade técnica e a capacidade 
financeira da licitante, para desclassificá-la do certame . Após a habilitação a matéria 
relativa a idoneidade torna-se preclusa. 
Ressalte-se que, a capacidade financeira, já fora objeto de outra sentença judicial, 
favorável à impetrante. 
Por estas razões, nego provimento aos recursos, mantendo a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 390 - AL 

Apelante: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS E.C.T. (ADV. DR. 
GILBERTO DE FREITAS) 

Apelado: REAL ALAGOAS DE VIAÇÃO LTDA. (ADV. DR. EGÍDIO FERREIRA LIMA) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DE ALAGOAS 
Relator: O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
 
EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. 
CONDUÇÃO DE MALAS POSTAIS. 
O decreto regulamentador não pode invadir campo que o legislador deixou 
expressamente reservado à lei. 
É ilegal o ato administrativo regulamentador que extrapola a sua função de não dizer mais 
do que diz a lei a qual está subordinado. 
Controle de tal vício por meio de mandado de segurança. 
Ato de império praticado, por delegação outorgada à empresa pública, é atacado pela via 
do mandado de segurança. 
Inconstitucionalidade do art.109 do Decreto nº 83.858/79. 
Segurança confirmada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
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Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do voto do Juiz Relator, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,16 de outubro de 1989 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - PRESIDENTE e RELATOR 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos apela de 
sentença concessiva em mandado de segurança assim ementada: 
"Mandado de segurança. Concessionária de transporte rodoviário. 
Condução de 'malas postais'. Na ausência de tarifa oficial, deve prevalecer a 
remuneração ajustada pelos interessados, na forma da lei. Ao estabelecer o preço do 
aludido serviço, o Decreto 83.858/79 invadiu campo reservado à lei. 
Exorbitância do poder regulamentar. Ilegalidade. Concessão do 'writ' para declarar ilegal o 
critério de remuneração estabelecido pelo citado Decreto e para que a impetrada se 
abstenha de aplicá-lo". 
A apelante argüi, preliminarmente, ser imprópria a via escolhida, por não haver praticado 
ato de autoridade, por delegação, uma vez que a matéria tratada é decorrente do direito 
de gestão que exerce no desenvolvimento de suas atividades. 
Quanto ao mérito, defende a constitucionalidade do Decreto nº 83.858/79, que 
estabeleceu critério de remuneração para o transporte de malas postais, na base de 1% 
(um por cento) sobre o valor das passagens, por quilo transportado. 
O Ministério Público Federal, em segundo grau, opinou pela cassação da segurança. 
É o relatório. 
 
VOTO (PRELIMINAR) 

 
O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: O ato atacado é a não aceitação pela Empresa 
Brasileira de Correios e TeIégrafos do preço apresentado pela empresa concessionária 
de serviço público, como pagamento pelo transporte de malas postais. Sustenta a 
impetrante que o preço é fixado em norma regulamentadora (Decreto) e que a empresa 
está obrigada a cumpri-la. 
Sem razão a apelante. Na espécie não se discute simples ato de gestão. Há por força da 
imperatividade gerada pelo decreto regulamentador, expedido pelo Poder Executivo, um 
ato de autoridade a ser discutido, cujo cumprimento, por delegação, cabe à apelante. 
E, em assim se tratando, conforme entendo, a apreciação da matéria cabe em mandado 
de segurança. 
Rejeito a preliminar. 
 
VOTO (MÉRITO) 

 
A sentença de primeiro grau merece confirmação pelos seus próprios fundamentos, os 
quais adoto como razão de decidir, pelo que passo a transcrevê-los: 
"Com efeito, preceituam os artigos 1º e 2º, da Lei nº 2.747, de 13.03.56: 
'Art. 1º - As empresas, ou firmas individuais, que exploram o tráfego rodoviário ficam 
desobrigadas de transporte gratuito de malas dos correios'. 
'Art. 2º - Esse serviço será contratado pela respectiva Diretoria Regional dos Correios e 
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Telegráfos com as empresas, ou firmas individuais interessadas, ao preço da tarifa oficial 
para o transporte de carga entre os pontos de origem e destino das malas'. 
'Parágrafo único - Na falta de tarifa oficial, vigorará a tabela de preços estabelecida para 
cada empresa, ou firma individual, mediante acordo entre os interessados e a Diretoria 
Regional dos Correios e Telégrafos'. 
Por sua vez, o Código Postal (Lei nº 6.538, de 22.03.56), em seu art.18, ao tratar do 
assunto, o fez nos seguintes termos: 
'Art.18 - A condução de malas postais é obrigatória em veículos embarcações e 
aeronaves em todas as empresas de transporte, ressalvados os motivos de segurança, 
sempre que solicitada por autoridade competente, mediante justa remuneração, na forma 
da lei'. 
§ 1º - O transporte de mala postal tem prioridade logo após o passageiro e respectiva 
bagagem.' 
§ 2º - No transporte de malas postais e malotes de correspondência agrupada, não incide 
o Imposto Sobre Transporte Rodoviário.' 
E, por último, o `regulamento do serviço postal e do serviço de telegrama', aprovado pelo 
Decreto 83.858, de 15.08.79, estabeleceu, em seu art.109, que: 
'Art.109 - Pela condução de malas postais, a empresa exploradora pagará: 
a) quantia equivalente a 1% (um por cento) do preço da passagem fixado para o trecho da 
condução, segundo a tarifa de ônibus comum, por quilograma de mala postal, ou fração, 
quando a condução for efetuada em ônibus de qualquer categoria, em linha regular; 
b) o preço fixado na tarifa oficial correspondente , quando a condução de malas postais 
for efetuada em trem, embarcação ou aeronave, em linha regular; 
c) o preço ajustado em contrato, no caso de condução de malas postais em veículo, 
embarcação ou aeronave contratados para este fim'. 
O fundamento da impetração é o de que o regulamento extravasou os limites da 
legislação ordinária, o que não poderia fazer. 
Sem dúvida. 
A título de regulamentação não poderia o Decreto nº 83.858/79, extravasar os limites da 
lei regulamentada e estabelecer critérios para fixação da tarifa do frete de `malas postais', 
por mais justo que pareça, pois sabido é, como ensina Pontes de Miranda que `a 
regulamentação de modo nenhum pode alterar a lei regulamentada: seria invasão do 
campo de competência do órgão que fez a lei'. 
(Comentários à Const. de 1967 - tomo I - pág. 295). 
E continua: 
Se o regulamento cria direitos e obrigações novas, estranhas à lei, ou faz reviverem 
direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações ou exceções, que a lei apagou, é 
inconstitucional (op. cit - tomo III, pág. 316). 
Sempre atual é a lição clássica de Pimenta Bueno, citada por José Cretella Júnior: 
'Do princípio incontestável que o Poder Executivo tem por atribuição executar, e não fazer 
a lei, nem de maneira alguma alterá-la, segue-se evidentemente que cometeria grave 
abuso em qualquer das hipóteses seguintes: 
1º - Em criar direitos, ou obrigações novas, não estabelecidos pela lei, porquanto seria 
uma inovação exorbitante de suas atribuições, uma usurpação do poder legislativo, que 
só pudera ser tolerada por câmaras desmoralizadas. Se assim não fora, poderia o 
governo criar impostos, penas ou deveres, que a lei não estabeleceu, teríamos dois 
legisladores, e o sistema constitucional seria uma verdadeira ilusão. 
2º - Em ampliar, restringir ou modificar direitos ou obrigações, porquanto a faculdade lhe 
foi dada para que fizesse observar fielmente a lei, e não para introduzir mudança ou 
alteração alguma nela, para manter os direitos e obrigações como foram estabelecidos, e 
não para acrescentá-los ou diminuí-los para obedecer ao legislador e não para sobrepor-
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se a ele. 
3º - Em ordenar, ou proibir o que ela não ordena, ou não proíbe, porquanto dar-se-ia 
abuso igual ou que já notamos no antecedente número primeiro. E demais, o governo não 
tem autoridade alguma para suprir, por meio regulamentar as lacunas da lei, e mormente 
do direito privado, pois que estas entidades não são simples detalhes, ou meios de 
execução. Se a matéria como princípio é objeto de lei, deve ser reservada ao legislador; 
se não é, então não há lacuna na lei, sim objeto de detalhe de execução. 
4º - Em facultar, ou proibir, diversamente do que a lei estabelece, porquanto deixaria esta 
de ser qual fora decretada, passaria a ser diferente, quando a obrigação do governo é de 
ser em tudo e por tudo fiel e submisso à lei. 
5º - Finalmente, em extinguir ou anular direitos, ou obrigações, pois que um tal ato 
eqüivaleria à revogação da lei que os estabelecera ou reconhecera; seria um ato 
verdadeiramente atentatório. (Tratado de Direito Administrativo - Vol. I - pág. 310/311). 
Em verdade, o art.18, da Lei nº 6.538, de 22.06.78, não vinculou o preço da condução de 
`malas postais' ao da passagem dos usuários dos transportes coletivos, como explicitou o 
regulamento. 
Em assim fazendo, exorbitou o regulamento de suas atribuições, constituindo abuso do 
poder regulamentar', pelo que eivado de inconstitucionalidade . 
Destarte, de toda procedência, a fundamentação adotada pelo MM. Juiz Federal da 
Seção Judiciária do Paraná, na sentença anexada., por cópia às fls. 23/30. 
................................................................................................................................................
.................................................................................................................... 
Constata-se, pelo exame das transcrições acima, que o art. 2º e parágrafo único, da Lei 
2.747/56, e o art.109, do Decreto 83.858/79 regulam a mesma matéria, ou seja, 
remuneração pelo transporte de malas postais, de modo diverso, restando, portanto, 
esclarecer qual deverá prevalecer. 
Pela análise da Lei 6.538/78, e especialmente, de seu art.18, constata-se que este 
diploma legal não modificou ou revogou o critério de remuneração estabelecido pela Lei 
2.747/56, quer expressamente, quer por ser esta incompatível, ou, ainda, por tratar, de 
modo diverso, inteiramente, a matéria (art. 2º, § 1º, Lei de Introdução ao Código Civil), 
mas, ao contrário, deixou, para outra lei, a fixação da remuneração pelo transporte de 
malas postais (na forma da lei - art. 18 - Lei n.. 6.538/78). 
Por outro lado, não existe nenhuma outra lei que tenha revogado a de nº 2.747/56, pelo 
que este diploma legal ainda se acha em vigor. 
Deste modo, estando em vigência a Lei 2.747/56, o art. 109, do Decreto 83.858/79, 
tratando, de modo diverso a mesma matéria choca-se com a mesma. Todavia, apesar de 
posterior não a revoga porque uma lei só se revoga por outra lei (art. 2º, Lei de Introdução 
de Código Civil), força que não possui o decreto, pelo que entre as disposições deste e as 
daquela sobre a mesma matéria, prevalece a regulada pela lei. 
Não fora isso, o art. 18, da Lei n.. 6.538/78, determina que a remuneração seja fixada na 
forma da lei, não decreto, pelo que o art. 109 em questão, ao regular a matéria, além de 
entrar em choque com a Lei 2.747/56, que regula a mesma matéria, invadiu campo 
reservado, expressamente à lei no sentido formal, ou se a preceito normativo oriundo do 
Poder Legislativo, não decreto. 
Conclui-se, portanto, que o art.109, do Decreto 83.858/79, nasceu duplamente eivado da 
ilegalidade, seja por tratar de matéria já regulada por lei, seja por invadir esfera de 
competência a esta expressamente reservada, não podendo, portanto, prevalecer sobre a 
Lei 2 .747/56. " 
Por tais fundamentos, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
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APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 416 - CE 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apte: ORTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA CEARENSE DE CONTABILIDADE LTDA 
Adv.: AUGUSTO CÉSAR PEREIRA DA SILVA E OUTRO 
Apdo.: IAPAS 
Adv.: HELTON HELÁDIO COSTA LIMA SALES 
 
EMENTA 

PREVIDENCIÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA. 
LEGALIDADE. 
Sendo o parcelamento de débitos uma faculdade conferida à autoridade previdenciária, 
não há direito líquido e certo do contribuinte à obtenção desse benefício, como também 
não é ilegal a exigência de garantia prevista no art.133 do Regulamento do Custeio da 
Previdência Social, que se destina a assegurar a esta o recebimento de seu crédito, caso 
não venha o parcelamento a ser honrado. 
- Apelação desprovida. Sentença confirmada. 
 
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 apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que ficam integrando o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de março de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ PRESIDENTE - CASTRO MEIRA 
JUIZ RELATOR - ORLANDO REBOUÇAS 
 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): - Trata-se de apelação que, em 
Mandado de Segurança, indeferiu pedido de parcelamento de débito junto ao IAPAS, por 
falta de garantia. 
Alegou, o suplicante, ser ilegal a exigência da garantia por parte do IAPAS para a 
concessão do parcelamento vez que a referida exigência, com base na Resolução 
IAPAS/PR nº 229, não tem respaldo legal. 
Contra-razões do IAPAS às fls. 45/49. 
Subiram os autos ao TFR, hoje extinto, e lá o MPF opina pelo improvimento da apelação. 
Ante o disposto no Ato Regimental nº 02/89, foram os autos remetidos a este Tribunal e a 
mim vieram por distribuição. 
Dispensada a revisão nos termos regimentais. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O EXMO. SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (RELATOR): - Como bem ressaltou o 
eminente Juiz HUGO MACHADO na sentença que denegou a segurança, o parcelamento 
de débitos previdenciários é  uma faculdade conferida à autoridade administrativa pelos 
artigos 133 e 148  do Regulamento do Custeio da Previdência Social - RCPS, não se 
constituindo, portanto, direito líquido e certo do contribuinte. 
Logo, não existe ilegalidade alguma no fato do citado Regulamento exigir certas 
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condições para o parcelamento de débitos previdenciários, entre as quais a de garantia 
de seu crédito, como providência cautelar razoável na defesa dos interesses da 
Previdência Social. 
Dispensando maiores considerações acerca do assunto, sobre o qual, inclusive, existem 
números precedentes do extinto Tribunal Federal de Recursos, nego provimento à 
apelação. 
É ASSIM QUE VOTO. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 665 - PE 

Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Adv (A): DR. JOSÉ SEBASTIÃO VELOSO DA SILVA 
Apelado: MALALIEL JOSÉ DE SOUZA E OUTRO 
Adv (A): DR. EVERARDO CAVALCANTI GUERRA 
Remte: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
 
EMENTA 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ENCARGO FINANCEIRO INCIDENTE SOBRE A 
EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E AQUISIÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA. 
RESOLUÇÃO Nº 1.154/BACEN. 
- A Resolução nº 1.154 do Banco Central do Brasil, já teve sua inconstitucionalidade 
reconhecida pelo extinto Tribunal Federal de Recursos na AMS nº 126.803 - BA, em 
Sessão de 17.11.88. 
- Precedentes da Turma na AC 025 - CE. 
- Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de fevereiro de 1990. 
HUGO MACHADO, Presidente.  
CASTRO MEIRA, RELATOR. 
 
RELATÓRIO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: MALALIEL JOSÉ DE SOUZA e OUTRO, impetram Mandado 
de Segurança contra o BANCO CENTRAL DO BRASIL, alegando inconstitucionalidade da 
cobrança do encargo financeiro de que trata a Resolução nº 1.154/86 do Banco Central. 
Em suas informações, o impetrante alegou, preliminarmente, ilegitimidade passiva de 
parte. No mérito, nega que a exigência tem natureza tributária, cuidando-se de encargo 
financeiro instituído com observância das disposições legais pertinentes. 
Da sentença que concedeu a segurança ao impetrante, ora apelado, recorreu o BANCO 
CENTRAL DO BRASIL (fls. 84/91). 
O Ministério Público Federal, no Parecer da Procuradora Armanda Figueirêdo, opinou 
pelo improvimento do recurso. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX do R.I.). 
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VOTO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA:  A Resolução nº 1.154, de 23 de julho de 1986, do Banco 
Central do Brasil, já teve sua inconstitucionalidade reconhecida pelo extinto Tribunal 
Federal de Recursos na AMS nº 126.803 - BA, em sessão de 17.11.88. 
Esta Corte vem adotando idêntico entendimento, a exemplo dos julgamentos proferidos 
nas Apelações Cíveis nºs 025/CE e 2210/CE; em que fui Relator nesta Egrégia Turma. 
Adoto como razões de decidir no presente caso voto que proferi na AC 025 - CE, cuja 
cópia junto neste momento. 
Mantenho a sentença. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 814 - PE 

Apelante: KRYPTON MALHAS LTDA. 
Advogado: ROMULO PEDROSA SARAIVA 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
 
EMENTA 

TRIBÚTÁRIO. ISENÇÃO DO IOF. DECRETO-LEI 2434/88. ISONOMIA. 
- O art. 6º do Decreto-Lei nº 2434/88 não fere o princípio da isonomia pelo fato de 
delimitar o âmbito da isenção do IOF, que estabelece, tendo em vista a data da emissão 
da guia de importação. 
- Apelo improvido . 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife,19 de outubro de 1989 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO: A apelante pediu mandado de segurança contra o 
Delegado da Receita Federal em Recife, objetivando afastar a cobrança do IOF incidente 
sobre contrato de câmbio relacionado com importações que realiza no desempenho de 
suas atividades normais.  Alegou, em síntese, ser contrário ao princípio da isonomia 
jurídica a regra do art. 6º, do Decreto-Lei nº 2.434, de l.. de maio de 1988, que 
estabeleceu a isenção do mencionado imposto para operações de câmbio, tratando 
desigualmente situações iguais. 
Prestadas as informações e ouvido o Ministério Público Federal, o MM Juiz monocrático 
denegou a segurança, acolhendo as razões daquela, e deste, no sentido da 
constitucionalidade da prescrição legal atacada. 
Apelou a impetrante, reeditando os argumentos expedidos na inicial. 
É o relatório. 
 
VOTO 
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O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator). O Decreto-lei nº 2434l88 estabeleceu: 
"Art. 6º Ficam isentas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e Sobre 
Operações relativas a Títulos e Valores Mobiliários as operações de câmbio realizadas 
para o pagamento de bens importados, ao amparo de Guia de Importação, ou documento 
assemelhado, emitida a partir de 01 de julho de 1988". 
Toda a questão está em saber se é válida a condição, "ao amparo de Guia de Importação, 
ou documento assemelhado, emitida a partir de 1 de julho de 1988", que a norma supra 
transcrita estabeleceu para a configuração do suporte fático da regra isentiva. 
Não obstante o brilho dos argumentos desenvolvidos pelo nobre patrono da apelante, 
contrários à interpretação literal das normas jurídicas isentas, não nos parecem tais 
argumentos pertinentes, no caso de que se cuida. 
Com efeito, a questão posta em exame no presente caso não reside propriamente na 
interpretação da norma jurídica isentiva. Tal norma, o art. 6º, do Decreto-lei nº 2434/88, é 
de clareza meridiana. Por isto não se está questionando o significado de nenhuma das 
palavras constantes do mesmo. 
A verdadeira questão a ser aqui deslindada reside, isto sim, como se depreende também 
das razões da apelante, em saber se a condição adotada pelo art. 6º, do Decreto-lei nº 
2434/88, para delimitação do suporte fático da regra isentiva, fere, ou não, o princípio 
constitucional da isonomia. 
A propósito desse princípio jurídico constitucional já escrevemos: 
"O princípio da isonomia, ou da igualdade jurídica, tem sido muito mal entendido, 
prestando-se para fundamentar as mais absurdas pretensões. Dizer-se que todos são 
iguais perante a lei, na verdade, nada mais significa que afirmar que as normas jurídicas 
deverão ter caráter hipotético. Assim, qualquer que seja a pessoa posicionada nos termos 
da previsão legal, a conseqüência deve ser sempre a mesma. Em outras palavras, 
ocorrida a previsão normativa; concretizada a hipótese descrita na norma, a conseqüência 
deve ser a mesma, seja quem for a pessoa com esta envolvida". (Os Princípios Jurídicos 
da Tributação na Constituição de 1988, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1989, 
p.35). 
É certo que restará sempre a questão de saber se o legislador, ao elaborar a norma, 
desatendeu algum dos direcionamentos constitucionais que consubstanciam valores 
incorporados ao ordenamento jurídico. Por outras palavras, como o aplicador da lei age 
sempre em função dos valores que ele próprio adota, "a perquirição que se há de fazer, 
em torno da isonomia, consiste em saber se o critério utilizado pelo legislador para 
estabelecer a discriminação é, ou não é, um critério justo. Retorna-se, deste modo, à 
antiga e sempre problemática questão de saber o que é justo e o que é injusto" (Obes cit. 
pág. 37). 
No caso de que se cuida, o legislador estabeleceu como elemento integrante da hipótese 
de incidência da regra isentiva o ser a operação de câmbio realizada para pagamento de 
bens importados, ao amparo de Guia de Importação, ou documento assemelhado, emitida 
a partir de 1 de julho de 1988. 
Não vejo nisto nenhuma lesão ao princípio da isonomia. Pelo contrário. O critério adotado 
é bastante objetivo, claro, de sorte a evitar entendimentos, que venha a favorecer uns, em 
detrimento de outros importadores. 
A apelante pretende, e é compreensível que o faça, ampliar o alcance da isenção para 
todas as operações de. câmbio realizadas a partir de 1 de julho de 1988, mesmo que 
relativas a importações cujas guias sejam anteriores. 
Por isto sustenta que a norma isentiva em foco deve ser aplicada em função da data do 
fato gerador do imposto, e não em função da data da emissão da guia de importação 
(fls.11). 
Não lhe assiste razão. 
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Como bem assinala o ilustre Procurador da Fazenda Nacional, no parecer de fls. 41/48, a 
isenção em causa teve por fim estimular as importações (fls. 46), Excluir o limite utilizado 
expressamente pelo legislador, seria permitir que o benefício fiscal, por meios, fora do 
controle do fisco, fosse estendido a importações já contratadas, e que por isto mesmo o 
legislador certamente não quis, nem precisava estimular. 
Com tais considerações, nego provimento ao apelo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1091 - PB 

Apelante: JOSÉ HÉLIO DE LUCENA 
Adv.: (EM CAUSA PRÓPRIA) 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 

Relator: JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 
EMENTA 

Administrativo. Pessoal inativo. Vantagens. Gratificação de zona e auxílio-moradia. 
Aposentadoria integral com a aplicação dos reajustes dos vencimentos da atividade, 
ainda que decorrentes de reclassificação de cargos ou de modificação dos níveis de 
retribuição processados após aposentadoria ou reforma. Inteligência da Súmula 29 do 
TCU. e do artigo 40 § 4º da C.F. Aplicação do direito superveniente. Art. 462 do C.P.C. 
Apelação parcialmente provida para que se integre aos proventos da aposentadoria do 
apelante, a gratificação de zona. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a maioria de votos, 
DAR provimento parcial à apelação, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 28 de novembro de 1989 
Juiz PETRUCIO FERREIRA - Presidente da 2ª Turma e Relator 
 
RELATÓRIO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: JOSÉ HÉLIO DE LUCENA, em causa própria, propôs 
ação de mandado de segurança contra ato do DELEGADO SUBSTITUTO DO 
MINISTÉRIO DA FAZENDA - PB, objetivando que lhe sejam pagas as Gratificações de 
Zona e de Auxílio Moradia, a parti de janeiro de 1985. 
Argüi em sua inicial que é funcionário inativo do Ministério da Fazenda (Técnico do 
Tesouro Nacional), aposentado sob a Lei 1.711/52 (art.178, I, "b") com redação dada pela 
Lei 6.481/77, que lhe assegura proventos integrais como os da atividade e que , apesar 
de requeridas administrativamente as Gratificações de Zona e de Auxílio Moradia não Ihe 
estão sendo pagas sob alegação de que a Norma de Execução n..10/85 do Departamento 
de Pessoal do Ministério da Fazenda não o beneficia. Contra tal se insurge pois não pode 
simples norma regulamentar inovar ou negar eficácia a lei. 
Liminar indeferida. 
Nas informações a autoridade coatora esclarece que as gratificações questionadas não 
são incorporáveis aos proventos, ainda que recebidas na atividade, visto não haver 
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desconto para a Previdência Social. Acórdão em caso idêntico, n.. 34/83 TC 020688/80, 
se posicionou contra a concessão de gratificação de periculosidade. 
O Ministério Público, em seu parecer, opinou pela denegação do expedido, considerando 
que à noção de proventos integrais não se inclui as vantagens auferidas na atividade, 
senão as especificadas em lei. Aplicável ao caso a Súmula 38 do S.T.F. 
Na sentença, o MM Juiz Monocrático considerando a falta de comprovação da data de 
aposentadoria e que as vantagens requeridas sobrevieram à aposentação, não sendo 
assim devidas (Súmula 359 STF) e ainda acórdão proferido no RE 104.249-4 do STF, 
denegou a segurança. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença por ir de encontro ao preceituado na 
Súmula 29 do TCU que estabelece: "aplicam-se aos servidores civis e militares 
amparados pela Lei 1.050 de 3/1/50, os reajustes de vencimentos da atividade, ainda que 
decorrentes de reclassificações de cargos ou de modificações dos níveis de retribuição 
processadas após a aposentadoria 
ou reforma". 
Sem contra-razões. 
O parecer da Procuradoria da República de 2ª Instância foi pela reforma da sentença, 
considerando o disposto no art. 40, § 4º da atual Constituição Federal que estende 
qualquer vantagem ou benefício aos que se aposentaram mesmo antes da lei concessiva 
e os termos da Súmula 29 do T.C.U. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA (relator): Em seu parecer, a Exma. Procuradora da 
República assim se pronuncia: 
"6. De fato, como lecionado pelo douto Pontes de Miranda, é princípio básico a imediata 
incidência das regras jurídicas constitucionais, salvo se a própria Constituição protrai a 
incidência de alguma ou de algumas das suas regras jurídicas, ou se a retrotrai (in 
Comentários a Constituição de 1%7, Tomo VI, 2ª ed. revista, Ed. Revista dos 
Tribunais,1972, p. 385). Segundo o mestre Pontes de Miranda, "A Constituição é 
vassoura que desbasta o direito anterior, para que só subsista o que é compatível com a 
nova estrutura e as novas regras constitucionais". 
(Idem, p. 365). 
In casu, temos a incidência imediata da norma do art. 40, par. 4º da atual Constituição. 
Pois todas as normas constitucionais - quer as de eficácia plena, quer as de eficácia 
contida, ou as de eficácia limitada, as programáticas inclusive - incidem, nos limites de 
sua eficácia, imediatamente, salvo se a própria constituição, expressamente, dispuser de 
outro modo. 
7. Pelo que foi exposto, o Ministério Público Federal, tendo em vista o mandamento 
constitucional que estende qualquer vantagem ou benefício aos que se aposentaram 
mesmo antes da lei concessiva, conclui pelo provimento da presente Remessa, e, 
conseqüentemente, pela reforma da r. sentença a quo e concessão dos benefícios de 
"Gratificação de Zona" e "Auxílio Moradia" ao ora Apelante". 
Em relação ao disposto no artigo 462 do C.P.C., que consagra, exatamente, a aplicação, 
no curso da lide, do direito superveniente, a jurisprudência tem caminhado no sentido de 
admitir a incidência de tal dispositivo, inclusive, na rescisória. 
Esta Turma, inclusive, em processo cujo Relator foi o Eminente Dr. Nereu Santos, por 
maioria, aplicou tal dispositivo em caso similar onde o direito da parte, antes não 
encontrando abrigo junto à lei, com a vigência da atual Constituição, mereceu a sua 
guarida. 
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É o que ocorre no caso presente. No entanto, atendendo que a gratificação de moradia, 
em sendo concedida em razão do próprio desenvolvimento do trabalho de modo a torná-
lo mais fácil em termos de trazer condições ao empregado de fixar residência no local do 
trabalho, cessando sua concessão com o término da prestação do serviço, inclusive a 
aposentadoria, sou pela reforma da sentença para parcialmente conceder a segurança, 
com a integração aos proventos da aposentadoria do impetrante, da Gratificação de Zona. 
Inversão dos ônus da sucumbência. 
Pelo provimento parcial da apelação. 
É O MEU VOTO. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.261 - CE 

Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: ARISTIDES ANDRADE SALES 
Adv(a): DR. PAULO ROBERTO PINHEIRO SALES E OUTROS 
Apelado: INCRA 
Adv(a): DR. JOSÉ SOBRAL FILHO E OUTROS 
 
EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DE CÁUTELAR PARA IMPEDIR 
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 
CERTO. 
- Reconhecido na cautelar o direito do requerente ver apreciada a lesão de seu direito, em 
ação principal onde seria produzida prova pertinente, caberia ao autor ajuizá-la em 30 
dias, conforme art. 806 do C.P.C. 
 - Inaplicáveis ao caso ensinamentos jurisprudências quanto à dispensa da propositura da 
ação, por reportar-se a provas que serão produzidas na ação principal. 
 - Apelação improvida. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado  
Recife, 08 de março de 1990. 
CASTRO MEIRA, Presidente e Relator no impedimento do Juiz HUGO MACHADO 
 
RELATÓRIO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA:  ARISTIDES ANDRADE SALES impetrou mandado de 
segurança com a finalidade de impedir Ação de Desapropriação a ser intentada pelo 
INCRA, relativa à expropriação por interesse social para fins de reforma agrária de sua 
propriedade rural "MELANCIAS", constante do D. nº 97.828/89. 
Reclama o impetrante que, tendo promovido Medida Cautelar de Produção de Provas, e 
obtido liminar para que pudesse provar que suas terras são produtivas, estando a ação 
em grau de recurso, não poderia o INCRA proceder à desapropriação, se valendo de uma 
certidão do cartório de que não havia ajuizado a ação principal no prazo legal, e, portanto, 
estaria desobrigada de cumprir a liminar. 
Em suas informações, o INCRA sustenta a total legalidade do procedimento 
expropriatório, acrescentando não reconhecer direito líquido e certo do impetrante no 
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presente "mandamus", face a não propositura da ação principal no prazo de lei, o que fez 
recair a eficácia do direito concessório, vez que a cautelar tem objeto diverso da ação 
principal. 
A sentença do MM. Juiz "a quo" denegou a segurança, cassando a liminar anteriormente 
concedida (fIs.169/172). 
Inconformado com a r. decisão, apelou da sentença com as razões de fls.177/180. 
Contra-razões apresentadas (fls.186/189). 
Pauta sem revisão. 
 
VOTO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: O presente mandado. de segurança foi impetrado para 
assegurar o "direito líquido e certo de poder, no momento propício, ver produzidas as 
provas de que sua propriedade de Melancias é produtiva e atende aos requisitos 
constantes na atual Constituição como matéria prévia a qualquer ação desapropriatória a 
ser ajuizada pelo Impetrado ou declaratória de não plausibilidade de desapropriação a ser 
ajuizada pelo Impetrante" . Acrescenta que "o presente mandado de segurança preventivo 
é exclusivamente contra ato de ameaça do Superintendente dó INCRA, lesivo ao direito 
líquido e certo do impetrante". 
Em 1987,.o Impetrante requereu Medida Cautelar objetivando impedir a desapropriação 
do mesmo imóvel rural (Proc. 605/87, Classe VI), julgada procedente pelo MM. Juiz 
Federal Dr. HUGO MACHADO, hoje ilustre presidente desta Turma, "para garantir o 
direito de ver apreciada pelo Poder Judiciário a alegada lesão de seu direito de não ter 
desapropriado o imóvel em referência". Na fundamentação do decisum, bem esclarece S. 
Exª: "A questão de saber se o imóvel em causa é latifúndio, ou empresa rural, constitui 
mérito da ação principal. Assim, até há de ser produzida a prova pertinente, que se 
mostra incabível nesta cautelar". 
Portanto, o direito à cautelar foi reconhecido apenas nos termos supra para assegurar o 
direito do requerente que viesse a ser reconhecido pelo Judiciário mediante o exame da 
prova a ser produzida na ação que não chegou a ser ajuizada. 
Não se aplica ao caso, portanto, os ensinamentos jurisprudenciais quanto à dispensa da 
propositura da ação no prazo de trinta dias, como bem frisou o douto sentenciante na 
análise desse aspecto, in verbis: 
"Os V. arestos trazidos à colação reportam-se a provas produzidas, não àquelas 
pendentes de realização de futura, seja, que somente poderiam ser produzidas após 
ajuizada a ação conexa à cautelar, na qual o direito material, substantivo (estar ou não a. 
"`Melancias" a salvo de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária) 
seria objetivo de exame". (fls.171). 
Irrepreensível também a conclusão de que a liminar concedida na cautelar importou em 
restrição de direitos. Recorde-se que o direito de ação é direito público subjetivo 
assegurado aos cidadãos, mas também às entidades públicas. 
Os argumentos de que não houve efetivação da liminar, de que a ação principal somente 
poderia ser ajuizada após a produção das provas requeridas e de que deveria aguardar a 
confirmação da sentença proferida na cautelar pela Segunda Instância por estar sujeita a 
remessa oficial não são persuasivos. 
A subsistência ou não da liminar sequer pode ser examinada, pois a inicial não trouxe 
prova indispensável sobre os termos de sua concessão. 
lnfere-se, porém, que visou impedir que o INCRA ajuizasse expropriatória até o 
julgamento da própria cautelar. A incerteza sobre o fato já é suficiente para o 
indeferimento da medida por esse fundamento em face da índole do mandado de 
segurança, que exige prova pré-constituída. 
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O segundo argumento - de que a ação principal somente poderia a ser ajuizada após a 
produção das provas requeridas - foi afastado pela  r. sentença proferida na cautelar que 
determinou que a prova deveria ser produzida na ação principal. 
O ajuizamento da ação em referência jamais esteve na dependência da confirmação da 
decisão proferida pela Egrégia Segunda Instância. Desse modo não colhe o argumento 
de  que o lmpetrante  "não pode ser penalizado por uma demora a que não deu causa . 
Não só podia, mas devia ter ajuizado a ação principal, nela produzindo as provas 
pretendidas. 
Por fim, no que tange à invocação dos dispositivos dos arts. 184 e 186, I a IV da nova 
Constituição, é matéria que foge aos limites do presente mandado de segurança, pois se 
confunde com o mérito da causa principal. 
Com essas considerações, nego provimento à apelação. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1360 - PB 

Apelante: ITAPERUBU COM E REP DE ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ÁLCOOL,  LTDA 
Adv.: BARTOLOMEU ALVES BEZERRA 
Apelado: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER 
Adv.: GERALDO LEONARDO ABEL 

Relator: JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Exercício do poder de polícia. 
DNER. Legítimo o ato atacado e que, administrativamente, denegou autorização para 
construção de acesso rodoviário, à distância menor que a permitida pelo DNER, em 
relação a outro já existente na BR-101. Os direitos consagrados no artigo 170 da Carta 
Magna não excluem o próprio poder de polícia do Estado. Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas.  
Decide a Segunda 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 dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 14 de março de 1990 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente da 2ª Turma 
Juiz PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: ITAPERUBU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ÁLCOOL LTDA interpôs ação de mandado de segurança 
contra ato do CHEFE DO 13º DlSTRITO RODOVlÁRIO DO DNER-OB, objetivando liminar 
que venha a suprir autorização que lhe foi negada para construção de acesso de posto de 
serviços à rodovia. 
Argüi em sua inicial que locatária de terreno marginal à BR 101-Sul, Distrito de Mata 
Redonda, Município de Alhandra - PB e após cumprir os trâmites legais para instalação 
de posto de abastecimento de combustível seus derivados, teve indeferida a autorização 
pretendida, por ato do Chefe do 13º Distrito Rodoviário do DNER-PB, sob fundamento de 
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que "a localização do acesso não satisfazia certas Instruções para autorização e 
construção de acessos às Rodovias Federais". Pedido de esclarecimento apresentado 
não logrou êxito. Feridos assim os princípios constitucionais estabelecidos nos artigos 
170, 173 § 4º e 238 além do princípio da isonomia consagrado no art. 5º. Ademais, nas 
"Instruções" emanadas pelo DNER existe discriminação ao estabelecer a distância entre 
postos de abastecimento, escalonada entre 10, 5 e 2 km. 
Liminar indeferida. 
Nas informações a autoridade impetrada esclarece que o indeferimento da autorização 
baseou-se em fiscalização levada a efeito in loco que constatou a existência de anterior 
concessão para o mesmo tipo de atividade, operando regularmente, que dista 1000m do 
local pretendido, distância esta vedada por normas em vigor para diversos trechos das 
rodovias. No trecho em tela, a distância mínima exigida é de l0.000m. E que as leis 
6.634/79, ratificada pela lei 4.974, o Decreto-Lei 9.760/46, Decreto 6.634/68 e Decreto 
512I69 respaldam o DNER no tocante à fiscalização das faixas de domínio ao longo as 
rodovias no território nacional. 
O parecer do Ministério Público foi pelo deferimento do pedido ante a ausência de tutela 
legal que fundamente o ato impetrado. 
Na sentença, o MM Juiz considerando o poder de polícia administrativa conferido ao 
DNER referente a segurança nas estradas, sendo o ato emanado de autoridade 
competente, objetivando um bem público, manifestado através de forma legal e protegido 
pelos Decretos 68.423/71, 80.655/77 e 512/69 e mais que, dentro de suas atribuições as 
Instruções em vigor emanam do poder que foi conferido à autoridade coatora, no caso 
específico, a Resolução 1125/78, denegou a segurança. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença por haver super dimensionado o poder 
de polícia conferido ao DNER, divorciando-se da correta interpretação dos artigos 170, 
173 § 4º e 238 da CF vigente. E que é do conhecimento público a existência de postos de 
serviço até mesmo contíguos, em rodovias federais, até mesmo no trecho da BR-101, em 
discussão. Ademais, a Resolução 1125/78 em aplicação erga omnes há mais de uma 
década configura abuso de poder posto que , como base legal tem em seu favor apenas o 
decurso de prazo em que vem sendo aplicada e, no caso, não protegeu a coletividade ou 
a livre concorrência, ou mesmo o mercado livre e sim, o lucro monopolista de um único 
proprietário, em detrimento a oferta de opções ao público consumidor. 
Sem contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA (relator): Na sentença recorrida o MM. Juiz Paulo de Tarso 
Vieira Ramos, após afirmar que a livre iniciativa a propriedade privada, a livre 
concorrência, a busca do pleno emprego e o livre exercício da atividade econômica, 
consagrados no art. 170 da Carta Magna, nem podem abrigar abuso de poder econômico 
nem excluem o exercício do poder do Estado, lembra que pelo Decreto-Lei 512/69 se 
atribui especificamente, ao DNER, a competência para a execução da política nacional de 
viação rodoviária em termos de administração permanente das rodovias e do 
estabelecimento de servidões, limitações ao uso, ao direito das propriedades vizinhas e 
aos demais atos inerentes ao poder de polícia administrativa, de trânsito e de tráfego 
visando inclusive, a própria segurança de tais rodovias federais. 
Sobre a hipótese, textualmente, assim se pronuncia: 
"No exercício de suas atribuições e inerentes Poder de Polícia, que lhe foram pela lei 
conferidas, editou o DNER, através do Conselho Administrativo, as "Instruções para 
Autorização e Construção de Acessos às Rodovias Federais", aprovadas pela Resolução 
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nº 1125/78 (cfr. fls. 31/40), nas quais estabeleceu que, na rodovia BR-101, no trecho 
compreendido entre Mamanguape - PB e Palmares - PE, a distância entre os acessos 
será de l0.000m (dez mil metros). 
Contra ato do Impetrado, que denegou à impetrante autorização para a construção de um 
acesso ao posto de serviços, que pretende construir, numa distância bem menor que a 
permitida por aquelas Instruções, dirige-se a impetração, a qual, todavia, não pode ser 
acolhida, em que pesem os argumentos expendidos e o alvitre positivo do douto 
Representante Ministerial, "data venia". É que o ato atacado, em face das razões 
expendidas, é legítimo. Como manifestação do Poder de Polícia, originou-se de 
autoridade competente, objetivando um fim público (segurança coletiva), manifestando-se 
através da forma legal (decisão no processo submetido à sua apreciação), evidenciando 
proporcionalidade entre a restrição imposta e o benefício social colimado, e, enfim, a 
legalidade do meio para vedar a prática do ato visado pela Impetrante, isto é, a 
denegação de seu pedido, após o devido exame pela autoridade competente, por 
contrariar as normas regedoras da espécie. 
Assim, em tais razões firme, DENEGO a segurança". 
Nas suas razões de apelação, se argumenta a existência de postos de serviço, até 
mesmo contíguos, nas rodovias federais e, igualmente, se reporta a outras Instruções do 
próprio DNER onde se estabeleceu, nas demais áreas, uma distância mínima de 2 km 
entre um e outro posto de serviço. 
Não vejo como se possa pretender que a própria administração tenha por norma de 
conduta, diferentemente do estabelecido por lei, irregularidades constatadas por algum 
administrador desavisado ou sem visão da própria administração pública. 
Também entendo não ser de se aplicar, no caso, normas expedidas pelo próprio DNER, 
apresentadas como atinentes às demais áreas, quando em relação à área falada no 
presente Mandado de Segurança, se disciplina de modo específico. 
Pelos seus próprios fundamentos, a sentença há de ser confirmada, sendo pois, o meu 
voto improvimento da apelação. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.414 - PB 

Apelante: GILBERTO CARNEIRO DA CUNHA 
Advogado: ORVÁCIO DE LYRA MACHADO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Relator: JUIZ HUGO MACHADO 
 
EMENTA 

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CISÃO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. REVISÃO 
DE LANÇAMENTO. 
 - A Administração não apenas pode, como deve, rever o lançamento tributário em face de 
erro, quer de fato, quer de direito. 
Este último, porém, não se confunde com a simples mudança de critério jurídico, que não 
se presta como fundamento à revisão (CTN arts.145,146,147 e 149). 
- Nas operações de cisão, não ocorre lucro ou dividendo distribuído, sujeito à tributação 
na fonte ou na declaração como rendimento dos sócios, acionistas ou do titular da pessoa 
jurídica. 
É irrelevante a ocorrência de duas ou mais cisões subseqüentes. 
Inteligência dos artigos 375, 377 e 379, do Regulamento do Imposto de Renda aprovado 
pelo Decreto nº 85.450/80. 
- Se a lei permite solução tributariamente menos onerosa, não se pode impor ao 
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contribuinte a utilização de soluções outras, que impliquem maior ônus tributário. 
- Apelação provida. Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a Primeira 
Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, por unanimidade, dar 
provimento à apelação, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 29 de março de 1990. 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Insurge-se o apelante contra sentença da lavra 
do ilustre Juiz Federal RIDALVO COSTA, hoje eminente Presidente deste Tribunal, que 
denegou a segurança por ele impetrada contra exigência de imposto de renda. 
Sustentou o impetrante, em síntese, não ser admissível revisão de lançamento tributário 
com base em erro de direito, nem com base em modificação de critério jurídico. Disse 
ainda haver se comportado conforme resposta à consulta que formulara à autoridade 
competente, e finalmente sustentou ser indevido o imposto de renda, no caso, por se 
tratar de cisão, na qual os bens passaram de uma para outra pessoa jurídica, e não para 
o sócio, vale dizer o impetrante. 
O Ministério Público Federal opinou em primeiro grau pela concessão da segurança, que 
foi, entretanto, denegada, pois o ilustre juiz monocrático entendeu ser devido o imposto de 
renda em questão. 
Apelou o impetrante, com as razões de fls.175/187. 
Sem resposta, os autos subiram ao Egrégio Tribunal Federal de Recursos, tendo a 
ilustrada Subprocuradoria Geral da República opinado pela confirmação da sentença. 
Com a instalação deste Tribunal, os autos para aqui vieram e foram a mim distribuídos. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O SR. HUGO MACHADO (Relator): A sentença apelada, da lavra do ilustre Juiz Federal 
RIDALVO COSTA, hoje eminente Presidente deste Tribunal, está assim fundamentada: 
"A fundamentação constante do parecer da douta Procuradora da Fazenda Nacional, Dra. 
Maria Tereza Duarte Lima, integrante das informações, convenceu-me da improcedência 
do pedido. Adoto-o como razões de decidir. "Ao contrário do que diz o impetrante, a 
autoridade tida como coatora não desrespeitou a decisão do órgão consultivo. Foi o 
próprio consulente quem tentou escapar à vigilância da fiscalização fazendária: formulou 
consulta, obteve a solução desejada e comportou-se em desacordo com os fatos 
considerados como pressupostos da solução dada. Auferiu parte dos lucros e reservas 
incorporados a EGD - E. Gerson Distribuidora Ltda., sem lançar o recebimento dos 
benefícios na cédula "F" de sua declaração de rendimentos. Por outro lado, tendo 
diminuído o seu capital social, EGC - E. Gerson Distribuidora Ltda. violou o preceito do 
art. 377 do Decreto n.. 85.450/80, que regula o Imposto de Renda. 
No que se refere a revisão de lançamento, enfatizada pelo impetrante como eivada de 
ilegalidade, é preciso levar-se em conta o teor do art.149, item IV, do Código Tributário 
Nacional, que diz: 
"O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes 
casos: 
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IV - quando se comprove falsidade, erro omissão quanto a qualquer elemento definido na 
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória" (grifei). 
O impetrante incorreu em omissão de receita, quando não fez constar da cédula "F" de 
sua declaração de rendimentos, o acréscimo decorrente da restituição de capital da 
empresa EGD - E. Gerson Distribuidora Ltda., levando a autoridade fiscal a proceder a 
lançamento suplementar. 
Com relação ao parágrafo 2º do art. 642 do Regulamento do Imposto de Renda, este não 
se aplica à hipótese em exame, vez que não se refere, como pensa o impetrante, à 
revisão de lançamento autorizada pelo art.149 do Código Tributário Nacional, mas ao 
reexame de livros fiscais. Assim mesmo com a ressalva de que, enquanto o sujeito 
passivo não proceder à correção das falhas em que se assenta a ação fiscal, tanto pode o 
Fisco proceder à complementação da ação inicialmente empreendida, como iniciar nova 
ação fiscal (Ac.1º CC 101- 73.430/82). 
Alega, também, o impetrante, que se encontra amparado pelo art. 153, parágrafo 29, da 
Constituição Federal, que consagra os princípios da legalidade e anterioridade da lei 
tributária, não havendo relação de antagonismo entre o comportamento do agente do 
Fisco e o preceito invocado: o tributo foi exigido porque ocorreu o fato gerador previsto em 
lei anterior ao exercício financeiro a que se refere. 
Por fim, é de se reconhecer a inexistência de cisão da empresa EGD - E. Gerson 
Distribuidora Ltda., para fins dos benefícios do art. 378 do Decreto nº 85.450/80. 
Referindo-se à instituição da cisão, em nosso Direito positivo, inspirada no Direito francês, 
já dizia o eminente comercialista Rubens Requião, em edição de 1977 de seu "Curso de 
Direito Comercial", que seria necessária uma legislação complementar do imposto de 
renda a fim de que fosse evitada a distribuição disfarçada de lucros, na sociedade 
anônima, quando a cisão ocorresse em relação a capital e haveres de um sócio, que 
dessa forma se retiraria da sociedade pela formação de outra (Rubens Requião, "Curso 
de Direito Comercial", vol. II, p. 217, Forense). 
E o Decreto nº 85.450/80 regulamentou a matéria nesse sentido, através do parágrafo 
único, alínea "d", do art. 377, que diz que não se aplicará a restrição do art. 377 ao 
reembolso de ações, em virtude de exercício, pelo acionista, do direito de retirada 
assegurado pela Lei nº 6.404/76. Com relação à sociedade por quotas, regida 
subsidiariamente pela lei supracitada, aplica-se o mesmo dispositivo, vez que o Decreto 
nº 3.708/19 é omisso a esse respeito. 
Ora, o impetrante continua como sócio da empresa EGD - E. Gerson Distribuidora Ltda. 
Não houve a caracterização da retirada. 
Ele recebeu, apenas, parte do que receberia em caso de retirada, parte essa 
consubstanciada em lucros e reservas de capitalizados pela aludida empresa, 
empregando-a em outra empresa já existente, correspondendo, o montante auferido, a 
62,48%.de sua participação na empresa, conforme apuração realizada pela Receita 
Federal em documento constante do Proc. Nº 10467.001.828/85-14. Tal procedimento por 
parte da empresa incorporadora do capital de E. Gerson Comércio e Representações 
Ltda., a empresa EGD - E. Gerson Distribuidora Ltda., violou a proibição constante do art. 
377 do Regulamento do Imposto de Renda que diz, claramente: 
"Se a pessoa jurídica dentro dos 5 anos subseqüentes à data da incorporação de lucros 
ou reservas, restituir capital social aos sócios ou ao titular, mediante redução de capital 
social ou, em caso de liquidação, sob a forma de partilha do acervo líquido, o capital 
restituído considerar-se-á lucro ou dividendo distribuído, sujeito, nos termos deste 
regulamento, à tributação na fonte ou na declaração de rendimentos, como rendimentos 
dos sócios, acionistas ou do titular" (grifei) . 
Já o art. 379, do mesmo regulamento, estabelece que: 
"As sociedades constituídas por cisão de outra, e a sociedade que absorve parcela de 
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patrimônio da sociedade cindida sucedem a esta sem interrupção de prazo, na restrição 
de que trata o art. 377" (grifei). 
Com estas considerações, denego a segurança e condeno o impetrante nas custas". 
Examinemos em primeiro lugar a tese da apelante, sustentada com supedâneo em lição 
do mestre RUBENS GOMES DE SOUSA, segundo a qual não seria válida a revisão do 
lançamento tributário em face de erro de direito. 
Não nos parece que o lançamento tributário feito em erro de direito esteja excluído de 
revisão. Pelo contrário, entendemos que a Administração Tributária não apenas pode, 
como deve, rever o lançamento tributário em face de erro, quer de fato quer de direito. É 
isto que se conclui dos artigos 145, 147 e 149 do Código Tributário Nacional. 
É certo que muitos doutrinadores, (GILBERTO DE ULI0A CANTO, e RUBENS GOMES 
DE SOUSA, por exemplo) bem como a jurisprudência, inclusive do SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, manifestam-se pela impossibilidade de revisão de lançamento com 
base em erro de direito. Tal entendimento, porém, não é correto. O lançamento há de ser 
feito de acordo com a lei. Havendo em sua feitura qualquer erro, quer de fato, quer de 
direito, impõe-se a revisão, por força do princípio da legalidade. É irrelevante saber se o 
erro foi cometido pelo contribuinte, ou pelo Fisco. O erro deve ser corrigido, para que o 
tributo seja afinal pago nos termos da lei. Esta é a posição que temos sustentado (Curso 
de Direito Tributário, Forense, 4ª edição, Rio de Janeiro), e já foi acolhida pelo Egrégio 
Tribunal Federal de Recursos. 
Também temos sustentado que o erro de direito não se confunde a simples mudança de 
critério jurídico, que não se presta como fundamento à revisão. A distinção, já apontada 
de forma pioneira no Brasil por RUBENS GOMES DE SOUSA, embora de difícil 
determinação em muitos casos, é da maior importância e não pode ser desprezada. 
Aliás, por isto mesmo, o Egrégio Tribunal Federal de Recursos chegou a sumular o 
entendimento pelo qual a mudança de critério jurídico não, se presta para fundamentar a 
revisão do lançamento tributário (Súmula 227). 
No caso de que se cuida, houve, indiscutivelmente, mudança de critério jurídico. Os fatos 
envolvidos foram interpretados diversamente, quando da lavratura do primeiro auto de 
infração, e depois, em face da decisão favorável ao contribuinte, ora apelante, proferida 
na instância administrativa superior. 
Poder-se-ia argumentar, todavia, que a própria autoridade administrativa superior podia 
ter adotado, no mesmo lançamento, a compreensão dos fatos que Ihe pareceu acertada, 
e assim fazendo, julgar procedente a ação fiscal, com os ajustamentos necessários no 
que pertine ao valor do tributo cobrado. O tema, sabemos, é controvertido. 
Assim, temos como de bom alvitre enfrentar também a questão de saber se o tributo 
cobrado realmente é devido. 
É sabido que a legislação tributária pertinente adota a distinção entre pessoa jurídica e 
pessoa física. 
O impetrante, como pessoa física, teria deixado de incluir em sua declaração de 
rendimentos lucros que lhe teriam sido distribuídos por ocasião de operações de cisão de 
empresas das quais participa. 
É sabido que a distribuição de lucros, da pessoa jurídica para a pessoa física, a rigor só 
acontece quando a pessoa física recebe bens (dinheiro ou outros bens) que saem do 
patrimônio da pessoa jurídica. Há, todavia, uma forma de distribuição de lucros, que 
poderíamos chamar de imprópria. 
É que acontece quando a pessoa jurídica eleva o seu capital mediante a incorporação de 
lucros e/ou reservas, e atribui aos sócios as quotas ou ações, correspondentes. Dizemos 
que se trata de uma forma imprópria de distribuição de lucros porque na verdade a 
riqueza continua em poder da pessoa jurídica, indo para o patrimônio dos sócios apenas 
os papéis (quotas ou ações), correspondentes ao aumento do capital da pessoa jurídica. 
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A legislação equacionou o problema determinando que não se incluiriam na cédula "F" da 
declaração de rendimentos da pessoa física, isto é, não seriam tratadas como lucros 
distribuídos, as quantias correspondentes aos aludidos aumentos de capital. 
Acontece que as quantias recebidas pelos sócios, a título de restituição de patrimônio, 
nos casos de dissolução de sociedades, ou de redução do, capital destas, por não 
corresponderem a auferimentos de renda também não são objeto de tributação em poder 
das pessoas físicas. 
Assim , os sócios de uma empresa poderiam fazer aumentos de capital mediante 
incorporação de lucros ou reservas, e em seguida fazerem: redução do mesmo capital, 
distribuindo efetivamente dinheiro ou outros bens os sócios, sem qualquer tributação. 
Para evitar tal procedimento, o art. 377 do Regulamento do Imposto de Renda, estabelece 
que "se a pessoa jurídica, dentro dos 5 (cinco) anos subseqüentes à data de incorporação 
de lucros ou reservas restituir capital social aos sócios ou ao titular, mediante redução do 
capital social em caso de liquidação, sob a forma de partilha do acervo líquido, o capital 
restituído considerar-se-á Iucro ou dividendo distribuído, sujeito, nos termos deste 
Regulamento, à tributação na fonte ou na declaração de rendimentos como rendimento 
dos sócios, acionistas ou do titular. 
Ocorre que o art. 379, do mesmo Regulamento do Imposto de Renda, estabelece que "as 
sociedades constituídas por cisão de outra, e a sociedade que absorve parcela de 
patrimônio da sociedade cindida sucedem a esta sem interrupção de prazo, na restrição 
de que trata o art. 377, vale dizer, na restrição pela qual não é admitida a distribuição de 
capital dentro dos cinco anos seguintes à data da incorporação de lucros ou reservas. 
Isto deixa claro que a legislação do imposto de renda não considera a cisão como forma 
de distribuição de lucros ou dividendos. E é razoável que seja assim. A cisão, nos termos 
do art. 229, da Lei nº 6.404/76, "é operação pela qual a companhia transfere parcelas de 
seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, 
extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou 
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão". 
Constitui a cisão uma forma de dividir o patrimônio de empresas sem que ocorra a 
distribuição de lucros para os sócios ou acionistas. 
É certo que os sócios de uma sociedade, se pretendem constituir outra empresa, podem 
reduzir o capital da primeira e, com o que dela retirarem promover a constituição da 
empresa nova. Se preferirem esse caminho, e a empresa antiga tiver incorporado lucros 
ou reservas a menos de cinco anos, incidirá certamente o imposto, em face do que dispõe 
o art. 377 do Regulamento do Imposto de Renda. Podem, todavia, optar pela cisão da 
empresa antiga, e neste caso tal imposto não incidirá. 
Não se pode impor ao contribuinte a utilização de caminhos tributariamente mais 
onerosos. 
Aliás, no presente caso, o caminho utilizado pelo contribuinte realiza plenamente o 
objetivo buscado pelo legislador, que é, sem dúvida, a não descapitalização das 
empresas. 
Está demonstrado, assim, que é incorreta, data máxima vênia, a interpretação que a 
ilustrada Procuradora da Fazenda Nacional adotou no parecer de fls. 81/89, acolhida pela 
sentença apelada. 
Não há dúvida quanto aos fatos. 
Ocorreram duas operações de cisão. 
Segundo orientação da própria Autoridade Fazendária, consubstanciada em resposta 
oferecida à consulta formulada pela impetrante, o imposto em causa não incide na 
hipótese de cisão. 
O fato de terem sido feitas duas cisões subseqüentes, em menos de trinta dias, é 
absolutamente irrelevante. As empresas delas resultantes continuarão impedidas de 
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distribuir lucros ou dividendos a seus sócios, dentro de cinco anos da data da 
incorporação de lucros e reservas feita pela sociedade antiga, vale dizer, a primeira 
cindida. 
Ao impetrante nenhum lucro foi distribuído. A parte do acervo das empresas cindidas, a 
ele pertencentes, foi traspassado para o patrimônio de outras empresas. 
Por tais considerações dou provimento à apelação e concedo a segurança. 
É como voto. 
HUGO MACHADO - Juiz Relator 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 08 - PB 

Relator: O EXMO. SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Parte: ANTONIO AMÉRICO 
Parte R: INPS 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PB 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PB 
Advogados: DR. WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA E DRA. VERÔNICA LEITE 
 
EMENTA 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Mesmo finda instrução, o Juiz transferido ou aposentado 
não fica vinculado ao processo para julgar a causa. 
Interpretação do artigo 132, do CPC, parte final. Aplicação, no caso, da Súmula nº 263, do 
Tribunal Federal de Recursos. 
Procedência do conflito. Competência do Juiz suscitado. 
 
ACÓRDÃO 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, em julgar 
procedente o conflito, determinando a competência do Juiz suscitado, o da 3ª Vara da 
Seção Judiciária do Estado da Paraíba, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
anexas que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de agosto de 1989 (data do julgamento). 
Juiz RIDALVO COSTA - Presidente 
Juiz JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: Trata-se de conflito de competência (negativo) entre o MM. 
Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária da Paraíba e o Exmo. Sr: Juiz Federal da 3ª 
Vara Federal do mesmo Estado. 
O conflito repousa no princípio da identidade física do Juiz, pelo que o nobre Juiz 
suscitante argumenta que, por não haver colhido provas no feito, não deve decidi-lo, em 
virtude de sua transferência para outra Vara, na mesma Seção Judiciária. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO: Tenho, como razão de decidir, os fundamentos 
apresentados no parecer do Procurador da República que assina a manifestação de fls. 
20, aprovada pelo Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da República Dr. .Cláudio Lemos 
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Fontelle, quando disse: 
"O Colendo Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que "Mesmo 
finda a instrução, o Juiz transferido ou aposentado não fica vinculado ao processo para 
julgar a causa  (2ª Turma - RTJ 91/211; 1ª Turma - RTJ 96/776; 2ª Turma - RTJ 81/196 e 
RR 520/300" 
No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal Federal de Recursos: 
"Mesmo finda a instrução, o Juiz transferido ou aposentado não fica vinculado ao 
processo para julgar a causa" (RTFR 117/273  2ª Seção). 
O artigo 132 do CPC excepciona a identidade física do Juiz para decisão do feito no caso 
de ser ele transferido, promovido ou aposentado. 
No caso presente, houve a transferência do Suscitante da 3ª Vara da mesma Seção 
Judiciária (Estado da Paraíba), operando-se a exceção legal. Desvinculou-se, assim, de 
todos os feitos da Vara que dirigia. Seu sucessor, caso as provas já estivessem 
produzidas, poderia, querendo, mandar repeti-las (art.132, in fine, do CPC)". 
Acolho tais argumentos. Em assim sendo, o meu voto é julgando procedente o conflito 
para determinar que a competência para processar e julgar o feito é do Exmo. Sr. Juiz 
Federal da 3ª  Vara do Estado da Paraíba. 
Oficie-se com urgência. 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 27 - SE 

Relator: JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Parte A: ANTÔNIO JOSÉ SANTOS  
Parte R: UNIÃO FEDERAL 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - SE 
Suscitado: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DB AQUIDABÃ - CANHOBA - 

SE 
 
EMENTA 

CONSTITUCIONAL. CPC. Competência. Ação de Usucapião Especial. Foro da situação 
do imóvel. Art. 4.. da Lei 9.969/81 conforme o art.109 da Constituição Federal. Conflito 
negativo conhecido e provido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
julgar procedente o conflito e declarar competente o Juízo suscitado, nos termos do voto 
do juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 28 de março de 1990 
Juiz RIDALVO COSTA - Presidente do TRF da 5ª Região 
Juiz PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: O juízo Federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de 
Sergipe, suscitou conflito negativo de competência, por entender ser competente para 
julgar ação de Usucapião Especial o Juízo da Comarca de Aquidabã - Canhoba - SE, em 
virtude de ali se encontrar a área em litígio - artigo 4º, § 1º da Lei 9.969/81 e decisão 
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proferida no CC l46 - PR, DJU de 21.08 89. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA (relator). A Lei nº 9.969/81, tratando de Usucapião 
Especial, em seu art. 4º e observado o art. 126 da Carta Constitucional à época, 
estabeleceu o Foro da Comarca da situação do imóvel para processar e julgar tais litígios. 
A nova ordem constitucional, por sua vez, no § 3º do artigo 109, determina que verifica a 
condição, de não ser, a comarca, sede de Vara de Juízo Federal, poderá a lei permitir que 
outras causas sejam processadas e julgadas pela Justiça Estadual. 
E assim o STJ se houve no conflito de competência que passo a transcrever: 
"EMENTA: 
Processo Civil. Usucapião Especial. Competência. 
As Ações de usucapião especial, em quaisquer circunstâncias, devem ser promovidas na 
comarca de situação do imóvel. Precedentes do TFR. Conflito procedente, declarado 
competente o MM. Juízo suscitado". 
"VOTO 
O EXMO. SR. MINISTRO BARROS MONTEIRO (Relator): A ação de usucapião especial 
será processada e julgada no forum rei sitae, consoante reza o art. 4º da Lei 6.969, de 
1981, ainda que haja interesse de órgão federal (cfr. parágrafo 1º do citado art. 4º).' 
Trata-se, como se vê, de uma exceção à, regra geral de que aos Juizes Federais compete 
processar e julgar, em primeira instância, as causas em que a União, entidade autárquica 
ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes 
ou opoentes. O permisso encontra-se no art. 126 da Constituição Federal de 1967,cujo 
alcance vem reproduzido na parte final do art.109, parágrafo 3º da vigente Carta política. 
No sentido enunciado orientava-se, por sinal, a jurisprudência do Eg. Tribunal Federal de 
Recursos (Revista do TFR 126/437, Rel. Min. Costa Leite e 121/31, Rel. Min. Carlos 
Madeira; Agravo de Instrumento nº 47.475 - MG, Rel. Min. Nilson Naves, DJ, de 10-4-86, 
e Conflito de Competência nº 6.934-RJ, Rel. Min. Flaquer Scartezzini, DJ de 2-10-86). 
Assim conheço do Conflito e declaro competente o Juízo da Comarca de Aquidabá - 
Canhoba - SE. 
É O MEU VOTO. 
 

EMBARGOS EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 227 - PB  

Embargantes: VISÃO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS. 
Embargada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
Advogados: DR. JOSÉ RICARDO PORTO E DRA. VIRGÍNIA BARBOSA LEAL. 
Relator: O EXMO. SR. JUIZ ARAKEN MARIZ  
 
EMENTA  

PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. NOTA PROMISSÓRIA. 
- A Nota Promissória é título autônomo; mesmo quando representativa de dívida 
contratual é auto-exeqüível. 
- Embargos Improcedentes.  
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas.  
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5e Região, por unanimidade, julgar 
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improcedentes os Embargos, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife,19 de dezembro de 1989 
Juiz RIDALVO COSTA - Presidente 
Juiz ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ -  VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., 
JOSÉ CARLOS TEIXEIRA DE CARVALHO e CARMEM DE LOURDES TEIXEIRA DE 
CARVALHO intentaram Embargos à Execução da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, onde 
alegaram: 
- Que firmaram contrato de abertura de Crédito Rotativo com a embargada, os últimos na 
qualidade de avalistas da empresa, garantido por uma Nova Promissória; 
- A Embargada não apresentou os extratos demonstrativos dos saques efetuados em 
conta corrente, conforme havia contratado; 
- Que de acordo com o art. 585., II, do Código Processual Civil, o título só teria validade 
se assinado por 02 testemunhas; 
- Que há disparidade na cobrança. O débito contraído foi de Cz$ 300.000,00 (trezentos 
mil cruzados) e cobrados Cz$ 752.063,00 (setecentos e cinqüenta e dois mil e sessenta e 
três cruzados). 
A Caixa Econômica apresentou sua defesa afirmando que a Nota promissória se constitui 
título garantidor da dívida. A Executada reconheceu o débito em pedido de renegociação 
formulado à Exeqüente (ora Embargada), e que a discrepância de valores deve-se à 
atualização da dívida. 
A Sentença do MM. Juiz Federal da 3ª Vara da Paraíba rejeitou os Embargos por 
entender que o título é auto-executável. 
Apelação pela Embargante distribuída à 2ª Turma desta Corte. 
Por maioria de votos decidiu a Egrégia Turma negar provimento à apelação, nos. termos 
do voto do eminente Juiz LÁZARO GUIMARÃES, que assim ementou a decisão: 
"PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A 
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. TÍTULO EXEQUÍVEL, EMBORA CAUSAL. 
APELO IMPROVIDO". 
Apresentaram, os Autores, Embargos Infringentes alegando que o contrato não tem auto-
executoriedade, o valor cobrado diverge do devido, e os Embargantes deveriam ter 
recebido extratos, demonstrativos ou aviso de lançamento, o que não ocorreu. Requerem 
a reforma do Acórdão. 
Impugnando os Embargos, a Caixa Econômica Federal afirma que a Nota Promissória por 
si só permite a execução da dívida e enfoca o seguinte trecho do voto vencedor: 
"No caso concreto o Embargante não ataca a existência da dívida. 
Refere-se, vagamente, à falta de comunicação de extratos e impugna, sem demonstrar, 
operações aritméticas, a matemática que resultou a quantificação do débito. Não 
conseguiu, no entanto, provar suas alegações de que não se teria quantificado 
devidamente o débito". 
Pede a manutenção da decisão. 
Atendendo ao Regimento Interno, foram os autos enviados ao Revisor. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ (RELATOR)  Trata-se de debate em torno da autonomia da 
Nota Promissória. 
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Como foi brilhantemente exposto pelo eminente Juiz desta Corte, Dr. Lázaro Guimarães, 
a nota promissória se constitui título autônomo, porém se vinculado a contrato de crédito 
assume a característica de título causal, por representar a dívida pactuada naquela 
avença. No entanto não perde a sua natureza e continua sendo auto-exeqüível. O próprio 
art. 585 do Código Processual Civil, no item I apresenta como títulos executivos 
extrajudiciais a letra de câmbio, o cheque, a duplicata e a nota promissória, desvinculados 
de qualquer outra garantia. O argumento dos Autores quando apontam o item II, cinge-se 
ao contrato, no qual, se a falta da assinatura de testemunhas tem o condão de torná-lo 
inválido, resta a validade da avença representada pelo débito expresso no título não 
invalidado, que. é a nota promissória. A sua vinculação ao contrato traria a possibilidade 
de tornar a execução da .dívida condicionada em determinadas circunstâncias, o que não 
quer dizer que a invalidaria. Note-se, outrossim, que os Embargantes reconheceram a 
dívida, tanto que requereram por duas vezes o refinanciamento, conforme documentos de 
fls. 30, 31 e 34. 
Quanto aos valores cobrados, os Autores não demonstraram sua exorbitância, o que nos 
leva à conclusão que a divergência deveu-se aos acessórios da dívida (juros, correção 
monetária e multa). 
Pelo exposto, voto pela improcedência dos Embargos. 
 

EMBARGOS DIVERGENTES Nº 270 - PB 

Relator: SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Embargante: VALMONT TOSCANO VARANDAS 
Embargado: INAMPS 
Advogados: DR. SULLY ALVES DE SOUZA. E DR. SEBASTIÃO ALVES BATISTA 
 
EMENTA 

EMBARGOS DE DIVERGÊNClA. TRABALHISTA. CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE 
EMPREGO. SÚMULA 214-TFR. 
- Reconhecidos os caracteres da relação empregatícia, deve o empregador arcar com os 
efeitos de sua rescisão. 
- Procedência dos Embargos. 
 
 ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, julgar 
procedentes os embargos, restabelecendo a decisão de 1º grau, conforme relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 20 de setembro de 1989 
Juiz ARAKEN MARIZ - Relator e Presidente em exercício. 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ -  VALMONT TOSCANO VARANDAS apresentou Embargos 
de Divergência em Recurso Ordinário Trabalhista contra decisão da 2ª Turma do extinto 
Tribunal Federal de Recursos que, por unanimidade, deixou de reconhecer relação de 
emprego entre o Autor e o INAMPS, pelos fatos seguintes: 
O Autor era Médico Revisor, exercendo tal função no período de julho de 1977 a 
setembro de 1985, servindo ao HOSPITAL FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO, nas cidades 
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onde havia unidade daquela Organização Hospitalar, em razão de convênio realizado 
com o INAMPS. 
Apesar de servir ao Hospital conveniado, era subordinado diretamente à Autarquia 
reclamada, à qual prestava relatórios constantes de suas atividades e da qual recebia a 
remuneração em forma de repasse. 
Julgada em 1º grau pelo Exmo. Sr. Juiz RIDALVO COSTA, foi procedente a Reclamação, 
reconhecendo a relação empregatícia entre o Reclamante e Reclamado, com fulcro no 
art. 3º da CLT. Recurso de ofício ao Egrégio TFR. 
Parecer do Ministério Público pela confirmação da sentença. 
A 2ª Turma do extinto TFR reformou a sentença entendendo que o vínculo se firmou entre 
o Hospital e o Autor. 
Embarga da decisão indicando arestos do TFR que reconhecem o liame trabalhista desde 
que caracterizada a dependência, a natureza do serviço e a não eventualidade: Requer o 
acolhimento dos embargos e o restabelecimento da sentença de 1º grau. 
Recebidos os embargos neste Tribunal Regional em razão da competência determinada 
na Carta de 1988. 
Intimados, os embargados não responderam. 
É o relatório. 
 
VOTO (RELATOR) 

 
O EXMO. SR. JUIZ ARAKEN MARIZ - Trata-se de Embargos Divergentes onde se 
procura demonstrar existência de relação empregatícia entre as partes que mantinham 
um contrato indireto. O INAMPS, Órgão público firmando contrato/convênio com o 
Hospital, solicitava a prestação de serviços de um médico revisor, no caso o Reclamante. 
Nota-se claramente a tentativa de obscurecer uma relação de emprego, pois, não 
contratando diretamente o empregado, foge o Órgão às obrigações legais decorrentes do 
liame trabalhista. Não obstante havia o vínculo direto entre as partes. 
As características que legitimam o contrato de emprego no entanto ficaram provadas no 
decorrer dos 08 (oito) anos em que o Reclamante serviu à autarquia reclamada. Note-se 
que o cargo de revisor foi criado pelo próprio Instituto, que também lhe fixava a 
remuneração (contrato de fls. 73). Também demonstrada a subordinação "técnica e 
administrativa à Chefia dos Serviços de Medicina Social do INAMPS", na Circular do 
próprio Instituto anexada em fls.10. 
O INAMPS e não o Hospital, que determinava as atribuições do Reclamante, o local onde 
prestaria os serviços, supervisionava seus serviços e ainda lhe exigia relatório mensal das 
atividades. O elemento horário neste caso seria dispensável pela natureza das atividades 
técnicas e pela apresentação dos relatórios. Portanto, enquandra-se perfeitamente o caso 
nos ditames da Súmula 214 - TFR, verbis: 
"A prestação de serviços de caráter continuado, em atividades de natureza permanente, 
com subordinação, observância de horários e normas da repartição, mesmo em grupo-
tarefa, configura relação empregatícia". 
Também ajusta-se às decisões apontadas pelo Embargante na caracterização do liame 
trabalhista. 
Pelo exposto, meu voto é pela procedência dos Embargos e o restabelecimento da 
decisão de primeiro grau. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES Nº 1651 - CE 
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Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Embargante: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E PREVIDÊNCIA 

SOCIAL. 
Embargados: GEORGE BENEVIDES MEDEIROS E OUTROS. 
Advogados: DRA. MARIA CRISTINA CORRÊA MARINHO, DR. JOSÉ FELICIANO DE 

CARVALHO JÚNIOR E DRA. EDGAR FUQUES. 
 
EMENTA 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO DECORRENTE DA 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 77/85-DASP. 
I - O reposicionamento decorrente da EM - 77/85 tem como limite máximo 12 (doze) 
referências, cabendo à administração seu escalonamento, obedecidos, o número de 
vagas existentes e o critério da antigüidade. 
II - Não cabe ao Judiciário promover servidor, nem criar vagas na administração pública. 
III - Embargos procedentes. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos, dar 
provimento aos Embargos, reformando a decisão embargada e confirmando a sentença 
de 1" grau , conforme relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de março de 1990 
Juiz RIDALVO COSTA 
Presidente 
Juiz ARAKEN MARIZ 
Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ -  O INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - INAMPS , apresentou Embargos Infringentes contra Acórdão da 
Egrégia 1ª Turma que, por maioria de votos, Relator o eminente Juiz ORLANDO 
REBOUÇAS, vencido o voto do ilustre Juiz HUGO MACHADO, deu parcial provimento à 
apelação julgando procedente reposicionamento dos Embargados, servidores do 
Embargante, decorrente da Exposição de Motivos nº 77/85 - DASP, cujo Acórdão teve a 
ementa seguinte: 
"SERVIDOR PÚBLICO. REPOSICIONAMENTO DECORRENTE DA EXPOSIÇÃO DE 
MOTIVOS Nº 77/85 - DASP. 
1- Em decorrência da Exposição de Motivos nº 77, de 22.02.85, da Direção Geral do 
DASP, o Ofício-Circular nº 08, de 14.03.85, recomendou que o reposicionamento dos 
servidores públicos da Administração Federal direta e autárquica deveria proceder-se de 
maneira uniforme para todos os servidores. 
2 - O tratamento discriminatório imposto a muitos servidores, quando da aplicação desse 
reposicionamento, afrontou o princípio da isonomia, uma vez que a cada um assiste o 
direito de ascender em 12 (doze) referências acima daquela em que se achava a 
13.03.85, de forma a não ultrapassar a referência máxima da categoria na escala 
funcional. 
3 - Apelação parcialmente provida". 
A Autarquia embargante alega que os servidores não têm direito ao reposicionamento à 
mingua de vagas nas classes onde seriam repostas. 
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Apoia-se em julgado do extinto Tribunal Federal de Recursos. 
Chamados a responder, os Embargados deixaram transcorrer o prazo "in albis". 
Revisão dispensada (art. 30, IX do RITRF). 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ (RELATOR) - Cuida-se da pretensão de concessão de 12 
(doze) referências aos servidores requerentes, tendo como indicador das promoções a 
Exposição de Motivos nº 77/85 - DASP, regulada pelo Ofício-circular 08 de 14 de março 
de 1985, embasada no princípio da isonomia. 
Transcrito pelo eminente Juiz ORLANDO REBOUÇAS, em fls. 129 a 131, o Ofício-circular 
que orientou as promoções estabeleceu, em suma, as seguintes condições: 
a) - que fosse observada a lotação do Órgão; 
b) - que as movimentações fossem feitas na mesma classe; 
c) - que no caso de empate prevaleceria o critério da antigüidade na classe, na categoria 
ou no Órgão; 
d) - que o limite de promoção fosse 12 referências. 
Analisando-se os mencionados critérios, nota-se que o intuito da administração não era 
de conceder 12 referências a todos, e sim quantas referências houvessem vagas na 
classe, desde que não ultrapassassem o limite de 12, tanto que, para isto também 
estabeleceu critério de desempate. 
Não poderia a administração promover os servidores sem previsão de vagas nas 
categorias funcionais, mais especificamente nas classes de cada categoria, nem cabe ao 
Poder Judiciário, que não tem função de legislar, criar tais vagas. 
O princípio da isonomia teria sido ferido se houvesse discriminação nas promoções, 
tratando-se diferentemente aqueles que se encontrassem em situações idênticas. Tal não 
parece ter ocorrido, pois o escalonamento deu-se pelo critério da antigüidade, previsto em 
lei. 
Se fosse deferida a pretensão dos requerentes, seriam todos promovidos sem critério de 
avaliação, o que não encontra amparo legal. Além do que, conceder promoções é ato 
discricionário da administração, só cabendo ao Judiciário corrigir suas ilegalidades ou 
abusos porventura cometidos. 
No RO-060 - RN, Relator o ilustre Juiz LÁZARO GUIMARÃES, a Egrégia 2ª Turma deste 
Tribunal, por unanimidade, decidiu assim a matéria: 
"Trabalhista. Reposicionamento. Limite até 12 (doze) referências recomendado na EM 
77/85. Inexistência de violação de direito na concessão de referencial inferior. Recurso 
provido". 
O voto do eminente Relator foi ilustrado pelas ementas dos AC-126, 349-MG e AC 
145.418-MG do extinto Tribunal Federal de Recursos, no mesmo sentido. 
Também pela 2ª Turma, no RO 237-CE, Relator o eminente Juiz JOSÉ DELGADO, por 
unanimidade foi assim decidido: 
"TRABALHISTA. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 77, de 22.02.85. 
Não obrigatoriedade do servidor ser reposicionado, de qualquer modo, com o acréscimo 
de 12 (doze) referências além do que se encontrava na época. O princípio da legalidade 
impõe ao administrador não conceder vantagem ao servidor público que não encontre 
autorização legal . 
Demonstrado que o servidor foi posicionado, conforme permitia a sua situação, não há 
direito a ser reclamado. 
Ao Judiciário não cabe corrigir injustiças contidas em qualquer dispositivo normativo, por 
não ter função legislativa. Em conseqüência, em se tratando da espécie analisada, não 
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Ihe cabe criar referências ou vagas, para que possa ser contemplado o pedido dos 
reclamantes - apelados. 
Provimento do recurso". 
Por seguir esta mesma linha de raciocínio e por entender que, concedendo as promoções 
o Judiciário teria que criar vagas nas classes de cada, categoria funcional, o que não lhe é 
lícito fazer, como também não seria justo conceder 12 referências indiscriminadamente 
sem previsão legal, o que certamente criaria precedentes anômalos, tendo o Judiciário 
que substituir as funções discricionária do órgão administrativo e legislativa, dou 
provimento aos Embargos para modificar a decisão da Egrégia 1ª Turma deste Tribunal e 
confirmar a sentença de 1º grau. 
É como voto. 
 

HABEAS-CORPUS Nº 9 - PE 

Impetrante: RUY DA COSTA ANTUNES 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - PE 
Pacientes: JOSÉ MARIA GOMES BRANDÃO, EUCLIDES FEITOSA FILHO E OUTROS 
Relator: JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
 
EMENTA 

Processual Penal. Trancamento da Ação Penal. Inépcia da denúncia. 
A denúncia que não contém o requisito referente à discrição das circunstâncias 
elementares com que foi praticada a ação delituosa de cada um dos partícipes, nos 
termos do art. 41 do Código de Processo Penal é inepta, impondo-se a sua invalidade. 
Trancamento da Ação Penal sem prejuízo da sua renovação, conquanto reunidos os 
elementos exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal. 
Ordem Concedida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS-CORPUS nº 9 - PE, em que são 
partes as acima nomeadas, acordam os Juizes da Primeira Turma do Tribunal Regional 
Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder a ordem para trancamento da Ação 
Penal em relação aos pacientes nomeados na inicial, nos termos do Relatório e Notas 
Taquigráficas anexos que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas como de Lei. 
Recife,10 de agosto de 1989 
Juiz HUGO MACHADO - Presidente 
Juiz FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
Em favor de José Maria Gomes Brandão, Euclides Feitosa Filho, Rommel Fontenele José 
de Magalhães Cardoni, Stella Barbosa Pires, Yolanda Maria Porto de Carvalho, Marcos 
José do Carmo Bahia Barreto Campello e Geraldo Manuel dos Santos, todos identificados 
nos autos, foi impetrado  pelo Dr. Ruy da Costa Antunes ordem de Habeas-Corpus 
concernente ao trancamento das ações  penais tombadas sob nºs 89.0000689-4, 
89.0001412-9 e 89.0000534-0 que correm pelo expediente da 7ª Vara Federal do Recife, 
Pernambuco, a que com outros respondem os impetrantes como incursos no art.171, 3º, 
c/c, os arts. 29 e 62, IV, todos do Código Penal. 
Na sua alentada impetração assinala o causídico que os impetrantes foram, em fins de 
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setembro de 1987, designados pelo senhor Reitor da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco para constituir a Comissão de Enquadramento responsável pela inclusão do 
pessoal docente, técnico e administrativo da UFRPE no Plano Único de Reclassificação e 
Redistri1iuição de cargos e Empregos, de que trata a Lei nº 7.569/87. 
Que, terminando o trabalho da Comissão, verificou-se que vários funcionários, para 
obtenção de enquadramento mais vantajoso, haviam se utilizado de diplomas de 
conclusão de curso ginasial falsificados, muito embora apresentados à Comissão com 
firmas reconhecidas. 
Que, essas irregularidades ensejaram a instauração de inquérito administrativo, sendo, no 
final, os ora impetrantes absolvidos (doc. nº 11). 
Que, concomitantemente, na Polícia Federal, desenvolvia-se inquérito policial em torno 
dos mesmos fatos, restando evidenciado que vários diplomas de conclusão de curso 
apresentados à Comissão de Enquadramento tinham assinaturas falsificadas; que ditos 
diplomas teriam. sido vendidos a funcionários interessados em alcançar melhor 
classificação, ou diretamente, ou através de intermediário, também funcionários ; que , a 
Comissão de Enquadramento não se detivera em pesquisar a autenticidade de qualquer 
documento, ou veracidade de qualquer informação prestada por funcionário; que, a 
autoridade judicial entendeu de indicar, tanto os que falsificaram ou fizeram uso dos 
documentos falsificados, como os componentes da Comissão de Enquadramento como 
co-autores dos fatos delituosos, encaminhando os autos à Justiça, divididos em três (03) 
inquéritos que ensejaram três (03) denúncias, conseqüentemente, três (03) processos 
criminais, figurando os sete (07) impetrantes em todos eles, onde a conduta 
supostamente criminosa dos impetrantes, bem assim o seu enquadramento na lei penal, 
são objeto de enunciados absolutamente iguais; que, todavia, as denúncias, em relação 
aos impetrantes é inepta, face o seu silêncio na indicação das ações e omissões em 
concurso que teriam sido praticadas pelos impetrantes. Dizendo a denúncia que os sete 
(07) últimos denunciados, os ora impetrantes, "tiveram participação na prática delituosa 
por ação e por omissão", não especificou em que consistiu à participação de cada um dos 
impetrantes no delito. 
Depois de citar precedentes jurisprudenciais de apoio à tese que desenvolve, pede seja a 
ordem de HABEAS-CORPUS concedida para o fim de serem excluídos os impetrantes 
dos processos criminais. 
O pedido veio instruído com os documentos de fls. 23 a 71. 
Solicitadas informações, a ilustre autoridade apontada como coatora, as prestou com o 
ofício de fls.Il3/15, ressaltando no seu final, verbis: 
"A omissão dos pacientes, como descrita na denúncia, constituiu, EM TESE, uma 
participação material, por um comportamento negativo no crime de estelionato a que se 
refere a peça acusatória, pois, segundo a denúncia, eles, pacientes, tinham notícia da 
existência de diplomas falsos e nenhuma providência tomaram para evitarem os 
enquadramentos fraudulentos, aderindo, EM TESE, subjetivamente à vontade daqueles 
que pretendiam e conseguiram os referidos enquadramentos por tal meio ilícito. 
- A via do "habeas-corpus" não é apropriada para os pacientes provarem a sua 
inocência". 
Pela concessão da ordem, manifestou-se o Ministério Público Federal, Parecer de fls. 
83/86, ressaltando que: 
"A conduta atribuída aos membros da aludida Comissão de Enquadramento nas 
denúncias apresentadas por cópia, na realidade, não é indicativa de participação ou co-
autoria em crime de estelionato vez que nem aponta em que momento se deu essa 
participação criminosa nem em que consistiu essa participação - se na confecção do 
"documento" falso, se em fase posterior". 
Fazendo referência ao trecho da denúncia sobre o comportamento dos membros da 
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Comissão de Enquadramento no Plano de Reclassificação, arremata: 
"Tais narrativas pareceriam, inclusive, indicar que estaria havendo co-autoria culposa em 
crime doloso o que nem a doutrina nem a jurisprudência admitem". 
É o que importa relatar. 
Recife,10 de agosto de 1989. 
Juiz FRANCISCO FALCÃO 
Relator 
 
VOTO 
Senhor Presidente. Senhores Juizes. 
Como fiz ver no relatório, pede-se o trancamento da ação penal em relação aos pacientes 
nomeados na petição de HABEAS-CORPUS ao argumento de ser inepta a denúncia que 
não descreve, em termos objetivos, a participação de cada um dos denunciados na ação 
tida como criminosa. 
Para melhor compreensão da matéria discutida no pedido, repito os dizeres da denúncia, 
na parte que descreve a conduta dos impetrantes no fato criminoso, verbis: 
"Os sete últimos denunciados, todos membros da Comissão de Enquadramento no Plano 
Único de Classificação e Redistribuição de Cargos e Empregos - PUCRCE da UFRPE, 
tiveram participação na prática delituosa, por ação e por omissão. 
"A possibilidade de que vários dos documentos apresentados à Comissão fossem falsos, 
foi levantada por MARIA DO CARMO CARDOSO GIAQUINTO, à época Secretária da dita 
Comissão. Como  resultado de sua suspeita, declarada à Comissão, a mesma foi 
afastada  de suas funções ante o referido órgão, tendo seu afastamento sido  decidido em 
votação unânime pelos membros da Comissão. A despeito de tal suspeita a Comissão 
não adotou qualquer medida para apurar a veracidade da acusação. Ao contrário, 
liderados por JOSÉ MARIA GOMES BRANDÃO e GERALDO MANOEL DOS SANTOS, 
trataram de calar a voz denunciante, afastando-a da Comissão de Enquadramento". (Doc. 
.fls. 55/59). 
Peca, desse modo, a denúncia por não descrever pormenorizadamente o modo, a forma 
de participação de cada um dos impetrantes nos fatos definidos como estelionato 
qualificado, imputado em co-autoria com outros denunciados. 
A jurisprudência remansosa, a partir do Excelso Pretório é no sentido de que denúncia 
que não contém o requisito referente à descrição das circunstâncias elementares com que 
foi praticada a ação delituosa de cada um dos partícipes, nos termos do art. 41 do Código 
de Processo Penal, é inepta, impondo-se a sua invalidade. 
Com a devida permissão dos meus ilustres pares, transcrevo a segunda parte da ementa 
do ACÓRDÃO lançado no Recurso Extraordinário nº 85.254 - SP, Relator o Eminente 
Ministro Bilac Pinto, publicada na Revista Trimestral de Jurisprudência vol. 85/948 que 
bem se aplica ao caso, verbis: 
"A peça inicial da ação penal que se recente de lacuna, imprecisão, ou que é colocada em 
termos vagos, sem a indispensável clareza tem sido declarada inepta em vários julgados 
do Supremo Tribunal Federal". 
Reportando-se a um seu voto anterior proferido no RECR-75.401-SP a respeito da 
necessidade de constar da denúncia a forma de participação de cada um dos 
denunciados, em caso de co-autoria, completa: 
"Esta é uma exigência indeclinável, principalmente em se tratando de crime atribuído a 
vários agentes. A conduta de vários participantes deve vir descrita, ainda que 
resumidamente, porque a responsabilidade criminal é pessoal e a lei assegura ampla 
defesa. 
- A peça inicial da ação penal que se recente de lacuna, imprecisão, ou que é colocada 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

em termos vagos, sem a indispensável clareza tem sido declarada inepta em vários 
julgados do Supremo Tribunal Federal (RHC 42.505, RTJ 33/877; HC 42.303, RTJ 
33/431; HC 42.697, RTJ 35/517; RHC 45.878; RTJ 46/602; RHC 45.456; RTJ 49/388; HC 
48.564; RTJ 56/770; RHC 48.283; RTJ 571389). 
No caso examinado, a denúncia silenciou completamente sobre a forma de participação 
dos pacientes no evento criminoso. 
A circunstância de os membros da Comissão de Enquadramento, os ora pacientes, não 
haverem valorizado as suspeitas levantadas pela sua Secretária, nem procurado 
averiguar a autencidade dos documentos apresentados, parece-me questão de alta 
indagação, não apreciável em sede de HABEAS-CORPUS, ficando o meu voto restrito à 
inépcia da peça inicial por não se revestir dos elementos definidos no art. 41 do CPP 
consoante proclama remansosa jurisprudência. 
Considerando tudo isso e, especialmente, as judiciosas apreciações constantes do 
Parecer da Procuradoria Regional, que adoto como razão de decidir, concedo a ordem de 
Habeas-Corpus para trancar os processos - crimes referidos na inicial em relação aos 
impetrantes, ante a inépcia da denúncia, sem prejuízo da sua renovação ou propositura 
de outras ações penais, desde que reunidos novos elementos indiciadores da 
participação dos ora pacientes nos fatos noticiados nas ações penais que deram origem à 
presente impetração. 
É o meu voto. 
 

HABEAS-CORPUS  Nº 014 - PE 

Impte.: UGO MOREIRA MARTINS 
Impdo.: JUÍZO FEDERAL DAS EXECUÇÕES PENAIS - PE 
Paciente: PAULO CORREIA DE OLIVEIRA 
Relator: JUIZ NEREU SANTOS 
 
EMENTA 

PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA EM 2º GRAU. EXTINÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DO ART.110, § 1º, DO CP. 
I - Reduzida, em grau de apelação, a pena imposta ao réu, esta regula a prescrição, 
considerada a sentença de 1º Grau como causa interruptiva. 
II - Condenado o réu a pena inferior a dois anos, é de se decretar a prescrição 
subseqüente da pena, decorridos mais de quatro anos entre a entrega da sentença em 
cartório e a data do trânsito em julgado da decisão definitiva. 
III - Concessão da ordem para decretar-se extinta a punibilidade e recolher-se mandado 
de prisão expedido contra o paciente. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
reconhecer extinta a punibilidade e conceder a ordem de H.C., nos termos do voto do 
Relator, determinando imediatamente a expedição de telex à autoridade apontada como 
coatora, a fim de que seja recolhido o mandado de prisão expedido contra o paciente, na 
forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos e que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 03 de agosto de 1989 
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Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente 
Juiz NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
Cuida-se de Habeas-Corpus impetrado pelo apenado PAULO CORREIA DE OLIVEIRA, 
condenado por sentença de Juiz Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (datada de 
13.12.84) à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Esta pena, em razão da 
apelação interposta pelo réu, foi reduzida pela Primeira Turma do Tribunal Federal de 
Recursos para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, condenação esta que transitou 
em julgado em 09.02.89 (fls. 470). 
Pretende assim, o requerente do "writ" o reconhecimento da prescrição subseqüente à 
sentença condenatória, com os seus efeitos legais, inclusive com o recolhimento do 
mandado de prisão que fora expedido. 
A Ilustrada Procuradora Regional Federal, Dr. Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, 
ofereceu parecer em que entende não haver ficado comprovada a extinção da 
punibilidade, mesmo porque não demonstrado o trânsito em julgado para a acusação, 
essencial para o exame da prescrição. Argüi ainda, no mesmo parecer, os maus 
antecedentes do réu; impeditivos   da concessão da suspensão condicional da pena. 
No período de recesso da Corte, o seu Eminente Presidente recebeu o Habeas-Corpus, 
negando a liminar requerida e requisitando as informações de praxe. 
É este o RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: Na presente impetração, o requerente invoca a 
prescrição subseqüente à condenação, que encontra supedâneo no parágrafo 1º do artigo 
110 do Código penal Brasileiro. 
Dispõe o mencionado dispositivo legal, verbis: 
"A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para acusação, 
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada". 
Na hipótese em exame, o réu foi condenado por sentença do Juiz Federal da 3ª Vara da 
Seção Judiciária de Pernambuco, Dr. Adaucto José de Melo, hoje aposentado, à pena de 
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, por infringência do artigo 334, parágrafo 1º, 
letra "d", do Estatuto Penal; sentença esta que foi depositada em cartório em data de 
14.12.84. 
Desta sentença, apenas recorreu o apenado, transitando, pois, em julgado para a 
acusação em data de 14.12.84, como se observa da certidão que se encontra às fls.125 
dos autos. 
A Egrégia Primeira Turma do extinto Tribunal Federal de Recursos, em Acórdão do qual 
foi relator o Eminente Ministro Costa Leite, deu parcial provimento à apelação do réu para 
reduzir a condenação, nos termos do voto do relator, a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de 
reclusão (fls. 46). O julgamento ocorreu em data de 10.05.88, havendo transitado em 
julgado em 09.02.89, como se deduz da certidão de fls. 47 verso. 
Desta forma, entre a data da apresentação da sentença condenatória em cartório, pelo 
Juiz Federal (14.12.84), e o trânsito em julgado do Acórdão (09.02.89), decorreram mais 
de 4 (quatro) anos. 
Ensina o saudoso Celso Delmanto que: 
"Conta-se o tempo decorrido entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado 
definitivo. Inicia-se, pois, a contagem do prazo na data em que a sentença é entregue em 
cartório pelo juiz. 
O marco final desse prazo verificar-se-á quando a sentença houver se tornado definitiva 
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para ambas as partes (acusação e réu), por não mais caber recurso de espécie alguma 
(nem o extraordinário). Se entre esses dois marcos transcorrer prazo suficiente à 
prescrição subseqüente, esta terá acontecido". (In Código Penal Comentado, 2ªed., 
Renovar,1988, p. 201). 
Aduz ainda, o citado mestre, na mesma obra, com relação à prescrição pela pena 
reduzida no Tribunal, que: 
"Caso o réu tenha sido condenado, em primeira instância, a determinada pena, mas em 
apelação haja a sua redução, será esta pena diminuída que regulará a prescrição. Na 
contagem, porém, não poderá ser desconsiderada a sentença condenatória de primeira 
instância, como causa de interrupção. Por isso os limites temporais serão contados entre 
a data do acórdão e a sentença condenatória em primeira instância , entre esta e o 
recebimento da denúncia ou queixa e sucessivamente". (In Código Penal Comentado, 2ª 
ed., Renovar, 1988, p. 203). 
Trata-se, pois, como se observa, da aplicação, em caso, da prescrição subseqüente ou 
superveniente à condenação que implicará reconhecer que fica extinta a própria 
pretensão de obter uma decisão a respeito do crime. 
Não implica, pois, como afirma o mesmo Celso Delmanto: 
"(...) responsabilidade do acusado, não marca seus antecedentes, nem gera futura 
reincidência; o réu não responde pelas custas do processo e os danos poder-Ihe-ão ser 
cobrados no cível, mas só por via ordinária". (p. 202, na precitada obra). 
Reconheço, pois, no caso,  a ocorrência da prescrição subseqüente à condenação, para 
extinguir a punibilidade, nos termos do artigo 110, parágrafo 1º, combinada com o artigo 
109, inciso V do Código Penal, com as conseqüências que a lei impõe. 
É o meu VOTO. 
Juiz NEREU SANTOS - Relator 
 

HABEAS-CORPUS Nº 21 - PB 

Impetrante: MARCONI GOES DE ALBUQUERQUE E OUTROS. 
Advogados: JOSÉ RICARDO PORTO E OUTROS. 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PB. 
Relator: JUIZ FRANCISCO FALCÃO. 
 
EMENTA 

HABEAS-CORPUS.. Ação Penal pública condicionada (art. 141, inc. II, c/c o parágrafo 
único do art.145 do Código Penal). 
Ofensa dirigida contra o Presidente do Senado (art. 40, inc. I, letra a, da Lei de Imprensa). 
A ação penal somente se instaura  com o recebimento regular da denúncia. Retirada a 
representação do ofendido antes da instauração da ação penal, desaparece a razão de 
ser da persecução criminal. 
Diante dessa situação peculiar ao caso, é de se deferir a ordem de Habeas-Corpus, para 
o trancamento da ação penal, ficando prejudicado o recurso em sentido estrito. 
Deferimento do pedido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, conceder a ordem de Habeas-Corpus, para trancar a Ação Penal, ficando 
prejudicado o recurso estrito senso em tramitação no Juízo de origem. 
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Recife (PE), 21 de novembro de 1989. 
Juiz CASTRO MEIRA - PRESIDENTE 
Juiz FRANCISCO FALCÃO - RELATOR  
 
RELATÓRIO 
Cuida-se de HABEAS-CORPUS impetrado para trancamento de Ação Penal que tem seu 
curso pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba. 
Alegam os impetrantes que os pacientes Marconi  Goes de Albuquerque, Teócrito Leal e 
Genésio de Souza, todos identificados na inicial, sofrem constrangimento ilegal porque, 
sem justa causa, foram denunciados como incursos no art. 22, da Lei nº 5.250/67 (Lei de 
Imprensa) e ao relato de que, através de publicação feita no jornal "O NORTE", editado 
em João Pessoa, matéria não assinada, COLUNA  ENFOQUE , edição de 12 de fevereiro 
de 1989, teriam difamado e injuriado o Senador Humberto Coutinho Lucena, à época 
Presidente do Senado da República. 
A promoção penal pública resultou de requisição do Senhor Ministro da Justiça e foi 
promovida em 15 de junho de 1989 (fls. 30-31), e, apresentada e junta aos autos, por 
despacho do Juiz, em 20/06/89, sendo a peça acusatória recebida em 20/07/89 
(Despacho de fls. 20). 
Todavia, dizem os impetrantes que, muito antes desses expedientes, ou seja, no dia 
imediato ao da publicação da matéria que deu causa à Ação Penal, isto é, dia 13/02I89, o 
mesmo jornal, no mesmo lugar e sob o mesmo título, fez retificação da nota tida como 
ofensiva, externando que aquele não era o pensamento da direção do matutino e mais, no 
dia 21 de março do mesmo ano, a editoria do citado periódico ainda repetiu a retificação 
da nota, acrescentando no writ que as retificações foram espontâneas, expressa e cabal e 
manifestadas bem antes da denúncia, e, tão convincentes foram, que o próprio ofendido 
aceitou a retratação, o que ensejou a correspondência dirigida ao Procurador da 
República, onde considera desnecessário o ajuizamento da ação penal, isso em 20/06/89 
(fls.14). 
Nesses pontos, resumem os impetrantes a ausência da justa causa para instauração da 
ação penal, daí o HABEAS-CORPUS pretendendo o trancamento da ação. 
É o relatório. 
Recife (PE), 26 de outubro de 1989. 
a) Juiz FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
VOTO 
Senhor Presidente. Senhores Juizes. 
Parece-me da maior importância, para o julgamento deste pedido de Habeas-Corpus, a 
seguinte manifestação dirigida pelo Senador Humberto Lucena à Procuradoria da 
República no Estado da Paraíba: 
"   HUMBERTO COUTINHO DE LUCENA, brasileiro, casado, Senador da República pelo 
Estado da Paraíba, com base no disposto nos artigos 21 é 22 da Lei nº 5.250/67, ofereceu 
representação contra os Senhores MARCONI GOES, TEÓCRITO LEAL, GENÉSIO DE 
SOUZA, FRUTÚOSO CHAVES, EVANDRO NÓBREGA e ERALDO NÓBREGA, os três 
primeiros diretores e os demais redatores do Jornal "O Norte" de João Pessoa, em razão 
de matéria atentatória à dignidade e honra do signatário da presente, publicada na edição 
de 12 de fevereiro do corrente ano no referido periódico. 
Ocorre que os responsáveis pela ofensa manifestaram retratação pública, veiculando, no 
mesmo jornal, versão reparadora da lesão sofrida. 
Assim sendo, é a presente para esclarecer a Vossa Excelência que o signatário considera 
desnecessário o ajuizamento do competente procedimento criminal, conforme 
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anteriormente solicitado. 
Brasília, 20 de junho de 1989 (fls. 37). 
a) Humberto Coutinho de Lucena" 
É pública condicionada a ação penal na hipótese do inciso II, do art.141, do Código Penal, 
procedendo-se mediante representação do ofendido, segundo decorre do parágrafo único 
do art.145, do mesmo código. No caso presente, por se tratar de ofensa dirigida ao 
Presidente do Senado, a ação penal foi proposta pelo Ministério Público Federal (art. 40, 
inciso I, letra "a", da Lei de Imprensa). 
Como é sabido, a instauração da ação penal se dá com o regular recebimento da 
denúncia. Nesse sentido, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Verifica-se, 
pela leitura dos autos, que a denúncia datada de 15.06.1989, recebeu despacho para que 
fosse autuada no dia 20.06.1989 (fls. 22). No referido dia 20, o Senador Humberto Lucena 
encaminhou à Procuradoria da República, no Estado da Paraíba, o expediente de f1s. 14, 
antes; mencionado, considerando desnecessário o ajuizamento da ação penal. Por outro 
lado, vê-se que o despacho de recebimento da denúncia foi proferido no dia 20.07.1989 
(fls. 42), ou seja, trinta (30) dias após a manifestação do ofendido. Assim sendo, quer me 
parecer que, antes de instaurada a ação penal, com o recebimento da denúncia, retirada 
a representação, não há como prosseguir na persecução criminal. Diante da conduta do 
ofendido, antes do recebimento da denúncia, o que importou no desfazimento da sua 
primitiva solicitação, criou-se uma situação nova, não se justificando a ação, por falta de 
condição de procedibilidade. Em face dessa circunstância excepcional, deixou de existir 
suporte para a sua instauração. 
A meu ver, não aproveita ao caso sob apreciação o RHC 61.294, Relator o Ministro 
Alfredo Buzaid, invocado no parecer do Ministério Público Federal, pois ali ficou 
acentuado que, "tendo sido julgada a apelação, fica prejudicado o recurso de habeas-
corpus". Ora, naquela hipótese, já havia sido julgada a apelação. Além disso, não cabe 
aguardar o julgamento do recurso contra decisão que recebeu a denúncia, uma vez que 
os fatos e o direito permitem o julgamento deste habeas-corpus, consoante procurei 
demonstrar na exposição do meu voto que ressaltou, sobretudo, na ausência de condição 
de procedibilidade. 
Sem dúvida, é passível de reprovação a conduta do homem de imprensa que se afasta 
dos princípios éticos da nobre profissão do jornalismo. No  entanto, no caso, atenho-me à 
sua apreciação diante da peculiaridade anteriormente analisada. 
Em conclusão, concedo a ordem de Habeas-Corpus, para trancar a Ação Penal, ficando 
prejudicado o recurso estrito senso em tramitação no juízo de origem. 
É como Voto. 
 

HABEAS-CORPUS Nº 23 - PE 

Impte.: JOÃO BATISTA FERREIRA DA SILVA 
Adv.: RAIMUNDO PEREIRA 
Impdo.: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - PE 
Rel.: JUIZ NEREU SANTOS 
 
EMENTA 

PROCESSUAL. PENAL. CITAÇÃO POR EDITAL. 
FORMALIDADES CUMPRIDAS. SUA VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 
CONFIGURADA. 
I - Encontrando-se ó réu em lugar incerto e não sabido e esgotados todos os meios para 
localizá-lo, é de proceder à sua citação por edital. 
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II - Obedecidas todas as formalidades para a citatio edictali é de ter-se esta como válida, 
não se configurando assim cerceamento de defesa. 
III - Ordem de habeas-corpus denegada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região , à unanimidade, 
denegar a ordem de Habeas-Corpus, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 11 de setembro de 1989 
Juiz JOSÉ DELGADO - Relator 
Juiz NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: O Bel. Raimundo Pereira impetrou a presente ordem de 
habeas-corpus em favor do apenado João Batista Ferreira da Silva com fundamento no 
artigo 5º, incisos LV e LXVIII, da Constituição Federal, e artigos 647 e 648, inciso II, do 
Código de Processo Penal. 
Alegou que contra o mencionado paciente fora instaurada ação penal, como incurso nas 
penas do artigo 297 do Código Penal Brasileiro. 
Ocorre que, por ocasião da citação do denunciado, para se ver processar, não fora o 
mesmo encontrado no endereço constante dos autos, conforme dá conta a certidão do 
oficial de justiça, esclarecendo que o seu endereço era desconhecido, não indicando os 
nomes das pessoas que lhe prestaram essa informação. 
Adianta, ainda, na peça exordial, que o paciente é escrevente aposentado, tem identidade 
fornecida pelo Poder Judiciário, sendo, portanto, fácil a obtenção do seu endereço, 
mediante ofício ao órgão competente da administração, ou ainda, através do 
estabelecimento bancário responsável pelo pagamento dos seus proventos. 
Invoca, assim, em favor do paciente, precedentes jurisprudenciais do sentido de que "a 
determinação da citação por edital só é cabível, sob pena de nulidade, após esgotados os 
meios para se encontrar a pessoa" (STF, RHC, 56.317, DJU de 30.06.78, p. 4.847). 
Desta forma, teria havido, no caso; cerceamento de defesa, violador das garantias 
constitucionais da amplitude de defesa. 
Visa, portanto, a impetração, a nulidade da ação penal por vício de citação, pedindo, em 
conseqüência, a expedição de alvará de soltura. 
O douto Juiz Federal da 3ª Vara, autoridade indicada como coatora, prestou as 
competentes informações, confirmando a condenação do paciente à pena de 2 anos, 6 
meses e 21 dias de reclusão, por crime tipificado no artigo 297 do Código Penal. 
Encontra-se, o apenado, cumprindo a mencionada condenação na Penitenciária Agrícola 
de Itamaracá, no regime semi-aberto. 
Esclareceu, ainda, o insigne magistrado, que a citação por edital em comento, fora 
determinada pelo Juiz à época, em face da certidão do Oficial de Justiça, dando conta de 
que o réu não fora localizado no endereço  mencionado na denúncia. Na mencionada 
certidão, consta a informação de que o lado direito da respectiva rua, onde residia o 
mesmo denunciado, fora demolido para a realização de obras do metrô. O oficial de 
justiça ainda informara que realizara sindicâncias, não conseguindo localizar o novo 
endereço do denunciado, João Batista Ferreira da Silva. 
Nas informações, ainda, consta que o denunciado somente fora localizado, no curso do 
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inquérito., por informação prestada pela Polícia Estadual, desde que o mesmo 
denunciado fora também indiciado pela prática de outro ilícito penal. 
No decorrer da instrução da ação penal, apesar de haver ocorrido a mudança do seu 
endereço, não se preocupou em fornecer o local de sua nova residência à Justiça 
Federal, o que impossibilitara a sua citação. 
Ficou evidenciado, ademais, que a citação, por edital, atendera a todas as prescrições 
estabelecidas na lei processual penal. 
O Ministério Público Federal ofereceu parecer contrário à concessão do writ. 
É o RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: Segundo ensina José Frederico Marques, na sua 
conhecida obra, Elementos de Direito Processual Penal (vol. II, p. 186), "a citação ficta é a 
que se presume ter sido levada ao conhecimento do réu, embora realizada por meios 
subsidiários destinados a suprir a falta da citação real ou in faciem". 
Diz, ainda, o eminente mestre que "por ser forma excepcional de citação, a chamada 
citatio edictalis tem de obedecer a todas as formalidades que a lei determina para a sua 
publicação, a fim de que não haja sacrifício da defesa do réu". 
Verifica-se das peças que foram anexadas às informações prestadas pela autoridade 
judiciária, indicada como coatora, que, a partir do inquérito policial, já se deparara o 
encarregado do inquérito com a dificuldade em localizar õ indiciado, havendo obtido o seu 
endereço através de informação colhida junto à Polícia Estadual, em razão de ali também 
se encontrar em tramitação inquérito contra o paciente. 
O Oficial de Justiça encarregado de fazer a citação do denunciado  não localizara este no 
endereço que existia nos autos, isto porque a sua residência fora demolida em face da 
realização de obras do metrô. Disse, ainda, o meirinho, na mesma certidão, que 
procedera diligências, sendo desconhecido o endereço do mesmo denunciado. 
Observa-se, ainda, que todo o lado direito da rua onde residia o denunciado fora 
demolido, dificultando, desta forma, qualquer informação quanto ao novo endereço do 
denunciado. É que as pessoas que ali residiam e que poderiam prestar qualquer 
informação foram, certamente, residir em outros locais, como ocorreu com o ora paciente. 
Este, todavia, que já fora indiciado em outro inquérito policial, não quisera ou não se 
preocupara em prestar a necessária informação quanto ao seu novo endereço, tornando, 
assim, difícil a sua localização. Não cabia, como se vê, ao Oficial de Justiça, 
assoberbado, certamente com os trabalhos da Vara Federal, ir além do razoável, no 
sentido de localizar o novo endereço do denunciado. 
Como esclareceu o Juiz prolator da sentença condenatória, "a citação foi realizada com 
os requisitos legais, sendo o Edital afixado no local do 
costume, o que foi certificado nos autos (fls. 436) e publicado no Diário Oficial do Estado". 
Diante, pois, das circunstâncias que rodearam o caso, evidencia-se que todos os meios 
razoáveis para localização do denunciado foram empregados, descabendo, portanto, a 
decretação da nulidade do processo. 
Pela denegação da ordem, é, pois, o meu voto. 
Recife, 11 de setembro de 1989. 
Juiz NEREU SANTOS - Relator 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1 - CE 

Impte.: UNIÃO FEDERAL 
Impdo.: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - CE 
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Rel.: JUIZ NEREU SANTOS 
 
EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA. 
ATO JUDICIAL. CABIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE MILITARES. CONVENIÊNCIA DA 
ADMINISTRAÇÃO. 
I - Admite-se ação mandamental contra ato judicial do qual não caiba recurso com efeito 
suspensivo, desde que presentes os pressupostos do Mandado de Segurança e também 
que se tenha interposto o recurso próprio a tempo e modo. 
II - Cabe à administração militar ajuizar acerca da conveniência ou não da movimentação 
do militar. 
III - Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
conceder a Segurança, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 09 de agosto de 1989. 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente 
Juiz NEREU SANTOS 
Relator 
 
RELATÓRIO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: A União Federal, por intermédio do Eminente 
Subprocurador - Geral da República, Dr. Arthur de Castilho Neto, propôs o. presente 
mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra ato do Douto Juiz Federal 
da 5ª Vara da Seção Judiciária Federal do Ceará, objetivando dar efeito suspensivo ao 
Agravo de Instrumento que  interpusera do despacho do mesmo Juiz ou ainda que fosse 
sustada a liminar concedida pela autoridade impetrada. 
O despacho em referência fora prolatado nos autos da medida cautelar requerida por 
José Ernani Rodrigues Filho e Antônio Fernando Dacache da Fonseca, militares 
pertencentes ao contingente da Força Aérea Brasileira, que se encontravam servindo em 
Fortaleza e que se sentiram prejudicados com as suas transferências para servirem em 
outras localidades do país. 
O  mandamus encontra-se instruído com a cópia da inicial da medida  cautelar inominada, 
requerida pelos citados militares (fls.14 a 17), xerocópia do despacho da autoridade 
impetrada. que concedeu a liminar e certidão onde está transcrito o mesmo despacho. 
Estão, ainda, acostados aos autos cópia da certidão comprobatória da interposição do 
agravo de instrumento e mais a cópia da contestação apresentada pela União Federal na 
mesma medida cautelar e do Decreto nº 76.780 de 11 de dezembro de 1975, no capítulo 
referente a movimentação do pessoal militar da Aeronáutica. Acompanha, finalmente, a 
inicial, o Boletim Externo do Ministério da Aeronáutica de nº 036, em que consta o 
indeferimento de reconsideração dos atos administrativos de transferência. 
Na inicial da impetração, o Ilustrado Subprocurador - Geral da República, após referir-se à 
medida cautelar que fora intentada pelos militares inconformados com a transferência, 
procura demonstrar o cabimento do writ. 
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Assim transcreve o art. 5º , inciso II, da Lei 1.533, de 31.12.51 e a Súmula 267 do 
Supremo Tribunal Federal, que estatuiu: "Não cabe mandado de segurança contra ato 
judicial passível de recurso ou correição". 
Acrescentou que a jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos, tem mitigado a 
regra contida na Súmula do Supremo Tribunal Federal, retro mencionada, no caso em 
que se verifica por parte do magistrado abuso de poder ou violação de direito líquido e 
certo ou, enfim, objetivando dar efeito suspensivo a recurso judicial que não o tenha. 
Demonstrou o seu posicionamento transcrevendo as ementas de dois arestos do extinto 
Egrégio Tribunal Federal de Recursos, fazendo remissão, ainda, a acórdãos do Supremo 
Tribunal Federal na mesma linha de entendimento. 
O Eminente Ministro Dias Trindade do ex-Tribunal Federal de Recursos, a quem o 
presente mandado de segurança, fora anteriormente distribuído, concedeu a liminar, 
determinando, ainda, que fossem solicitadas informações e citados os litisconsortes, no 
caso, os autores da prefalada medida cautelar (fls. 33), os quais não se pronunciaram. 
O Douto Juiz Federal, indigitada autoridade coatora, prestou as informações que tem o 
seguinte teor, na sua parte substancial: 
"b) a liminar, concedi-a atento à seguinte circunstância: iminente que era a remoção de 
JOSÉ ERNANI RODRIGUES FILHO e FERNANDO DACACHE DA FONSECA, denegá-la 
seria, salvo mais escorreito entendimento, sem tornar sem objeto qualquer discussão em 
derredor do tema submetido à apreciação do Poder Judiciário, tangenciando-se, ao 
menos por via oblíqua, o disposto no art.153, § 4º, da vigente Carta Política. 
"c) considerei também que, consumada a remoção (uma vez denegada a liminar) alguns 
efeitos daí decorrentes, seriam de difícil senão impossível composição: a interrupção dos 
estudos dos Requerentes e/ou dos cônjuges ou filhos, pareceu-me bom exemplo disto" . 
Por sua vez, indo com vista os autos ao ilustrado Procurador da República, assim se 
pronunciou o representante dó Ministério PúbIico Federal, na parte que interessa a 
hipótese subjudice: 
"6. É de se crer que. o 'fumus bonis juris' estaria em ilegalidade, praticada pela Autoridade 
Competente, ao movimentar os Autores da Ação Cautelar, ilegalidade eis que, 
necessariamente, deveria estar claramente demonstrada na peça exordial. Tal não 
ocorreu. O, que se tem é ato discricionário, perfeitamente caracterizado, que não poderia 
em qualquer hipótese, gerar a concessão da medida liminar atacada pelo agravo de 
instrumento e cujo efeito suspensivo aqui 
se pretende obter. 
7. O Regulamento Interno dos Serviços da Aeronáutica (RISAER), aprovado pelo Decreto 
nº 76.780, de 11 de dezembro de 1975, hierarquiza a FINALIDADE da movimentação, em 
seu artigo 144, de modo que o "atendimento a interesse de ordem particular" (art. 144, 10) 
é o penúltimo em ordem de precedência. 
8. Significa que antes de conciliar a vida particular do militar com seus deveres (item 8), 
se encontram os interesses do país, da organização, o interesse público. (art.146). 
9. Por outro lado atendido que foi o disposto no art.161 do RISAER, tem-se que José 
Ernani e Antônio Dacache, em 30 de junho de 1987 ou, no máximo, em 30 de setembro 
do mesmo ano já sabiam de sua movimentação, que se opera sempre no mês de 
dezembro (art.148). 
10. Ora, se toda movimentação se dá por necessidade do serviço (art.146), o não 
atendimento de interesse particular pressupõe falta de conveniência pela administração 
que se traduz, logicamente, em necessidade de serviço. 
11. Tem-se, aí, a discricionariedade da autoridade, que não está sujeita à apreciação do 
poder judiciário, como posta. Não fosse assim e todas as movimentações da Aeronáutica 
estariam sujeitas a apreciação judicial antes que se operassem. 
12. Assim, data maxima venia, não está presente a fumaça do bom direito, como 
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fundamento, a autorizar o entendimento expressado pela digna autoridade Impetrada. 
13. Ausentes o fumus bonis juris, o pericum in mora passa a ser elemento causador de 
dano à outra parte - A UNIÃO FEDERAL. Tal se dá porque não havendo o fumus bonis 
juris a agasalhar a pretensão dos Autores da Cautelar, é certo que está, então, presente 
na ação da parte contrária. A demora alegada, só causaria danos à administração, 
presumida a legalidade de seu ato. 
14. Por tais razões, entende o Ministério Público Federal, que o agravo de instrumento 
interposto pela União haverá de ser conhecido provido. Tal entendimento o remete para a 
procedência do writ , como único meio de salvaguardar o interesse publico expresso no 
diploma citado (Decreto 76.780) e traduzido no ato atacado pela ação cautelar." 
É este o RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: Pretende a União Federal, ora impetrante, dar efeito 
suspensivo a agravo de instrumento que fora interposto contra despacho do Douto Juiz 
Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Ceará. A autoridade judiciária concedera 
medida liminar, nos autos de ação  cautelar interposta por militares da Aeronáutica. 
O ato em referência fora sustativo de suas remoções de Fortaleza, onde serviam, para 
outras localidades do país. 
Como bem frisou a impetrante, consoante o disposto no art. 5º , inciso II, da Lei 1.533 de 
31.12.51 não era cabível o mandado de segurança "do despacho ou decisão judicial, 
quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser modificado, por via de 
correição". 
Por sua vez, a Súmula 267 do Excelso Pretório foi editada, igualmente, dentro do mesmo 
sentido do dispositivo legal mencionado. 
Ocorre que esse entendimento foi objeto de uma nova interpretação  pelo próprio 
Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser admitido o mandamus para o fim de dar 
efeito suspensivo ao recurso que não tenha essa natureza. 
A propósito, o Eminente Ministro Carlos Mário Velloso, em conferência pronunciada em 
São Paulo, no Curso sobre Mandado de Segurança patrocinado pela Associação dos 
Juizes Federais, teve oportunidade de abordar, com a sua costumeira proficiência, o tema 
aqui referido. 
Vale, pois, reler esse trabalho nos passos que interessam ao presente julgamento. 
Diz o Eminente Mestre: "Tratando-se de decisão judicial de que caiba recurso sem efeito 
suspensivo, a questão assume feição um pouco diferente. É que, em caso assim, o 
Supremo Tribunal construiu uma jurisprudência muito interessante e ajustada ao espírito 
da Constituição: se o ato judicial é, realmente, lesivo, podendo resultar, dessa lesão, dano 
irreparável, deve ser admitido o mandado de segurança. No voto que proferiu por ocasião 
do julgamento do RE 76.909-RS, o Min. Xavier de Albuquerque, relator que ficou vencido, 
fez minucioso levantamento, na doutrina e na jurisprudência, de tudo quanto se escreveu 
a respeito da matéria (RTJ 70/504). O Tribunal Federal de Recursos decide na esteira da 
jurisprudência do Supremo Tribunal, mas acrescenta um segundo fundamento: além da 
possibilidade da irreparabilidade do dano, torna-se necessário que, a tempo e modo, 
tenha sido interposto o recurso cabível. Destarte, se da decisão judicial cabe, apenas, 
recurso sem efeito suspensivo, demonstrando o impetrante que o ato pode causar lesão 
de difícil reparação, em razão, por exemplo, da inidoneidade patrimonial do beneficiário 
da decisão, e demonstrando, mais, o impetrante, que foi interposto, a tempo e modo, o 
recurso próprio, então será admissível o mandado de segurança, para que sejam tolhidas, 
de pronto, as conseqüências lesivas da decisão. Também no caso de a decisão judicial 
ser de ilegalidade evidente, tem-se admitido o mandado de segurança. Exige-se, 
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entretanto também neste caso, que o recurso próprio tenha sido interposto, a tempo e 
modo. Curso de Mandado de Segurança, p. 82.) 
Depreende-se, pois, dá lição do preclaro Ministro Carlos Mário Velloso, que é cabível o 
mandado de segurança para imprimir efeito suspensivo ao recurso, quando do ato resulta 
dano irreparável, haja sido interposto o recurso próprio ou, ainda, a decisão judicial seja 
de evidente ilegalidade. 
Ora, na hipótese em discussão, observa-se que o despacho do MM. Juiz Federal, 
concedendo a liminar na medida cautelar proposta, contrariou sem qualquer dúvida, o 
artigo 14b do Decreto nº 76.780 de 11.12.75, que aprovou o Regulamento Interno dos 
Servi os da Aeronáutica (RISAER), quando dispôs que "toda movimentação é realizada 
por necessidade do serviço" salvo para atender a interesse de ordem particular. 
Por outro lado, os fundamentos que embasaram o despacho do Douto Juiz Federal, ao 
nosso pensar, não têm procedência. É que faz parte da própria condição do militar o seu 
deslocamento de uma parte para outra do país. Esta situação pode, na verdade, 
ocasionar algum prejuízo para a família do militar, mas que a lei procura minorar. É o 
caso, por exemplo quando garante a matrícula dos seus familiares nos estabelecimentos 
escolares , em qualquer época do ano, independentemente de vagas. Ainda mais o 
regulamento de remoção estabelece períodos de movimentação do militar em época que 
não poderia causar qualquer prejuízo aos estudos escolares. 
Entendo, pois que cabe, unicamente à administração militar ajuizar da conveniência da 
movimentação do militar. consoante seu próprio Regulamento, daí porque revestir-se de 
ilegalidade o ato do Juízo que, em processo cautelar, concede medida liminar, obstativa 
daquela movimentação. 
O voto é, pois, no sentido de ser concedida a ordem, confirmando-se a liminar que 
suspendeu o ato impugnado. 
É o meu VOTO. 
Recife, 09 de agosto de 1989. 
NEREUSANTOS - Juiz do TRF - 5ª Região 
 

MANDADO DE SEGURANÇA (MS) Nº 1.018 - CE 

Impte.: UNIÃO FEDERAL 
Impdo.: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CEARÁ 
Relator: JUIZ NEREU SANTOS 
 
EMENTA 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO PELA UNIÃO 
FEDERAL, OBJETIVANDO OBTER EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE 
INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA LIMINAR.EM MEDIDA CAUTELAR, QUE 
DETERMINOU AO S.P.U. A INSCRIÇÃO PROVISÓRIA DE PESSOA QUE SE DIZ 
OCUPANTE DE TERRENO DE MARINHA. ALEGAÇÃO DE ENCONTRAR-SE O 
REFERIDO TERRENO SUB JUIDICE. 
É admissíve1 mandado de segurança para dar efeito suspensivo a recurso que não tenha 
essa natureza, desde que interposto a tempo e modo e da decisão judicial possa 
acarretar lesão irreparável ou de difícil reparação. 
Não se verificando qualquer lesão ao direito da União Federal com a simples concessão 
de medida liminar  para inscrição no, Serviço do Patrim8nio da União de pessoa que se 
diz ocupante de terreno de marinha, até ulterior deliberação do juízo, indefere-se pedido 
de segurança objetivando dar efeito suspensivo a recurso interposto. 
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ACÓRDÁO 

 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar 
a segurança, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Custas na forma da lei. 
Recife,19 de dezembro de 1989 
Juiz RIDALVO COSTA - Presidente 
Juiz NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: Cuida-se de mandado de segurança interposto pela 
União Federal, por intermédio do eminente Procurador da República, Dr. Lino Edmar de 
Menezes, objetivando dar efeito suspensivo do agravo de instrumento que interpusera da 
decisão do MM. Juiz dá 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Ceará, que, em medida 
cautelar, concedeu limiriar "para o fim de inscrever os autores nos termos do pedido no 
Processo Nº 10380-002190/89-86, até ulterior deliberação deste Juízo". 
Entende a impetrante que ocorre, na espécie, ato abusivo da autoridade judiciária 
impetrada que atinge direito da impetrante, posto que está sendo coagida a inscrever uma 
pessoa como ocupante em terreno de marinha que se encontra sub judice, sem atender, 
também, para a regra do art. 928, parágrafo único do Código de Processo Civil, que 
proíbe seja concedida manutenção de posse, liminarmente, em imóvel de pessoa jurídica 
de direito público interno sem prévia audiência dos seus representantes judiciais, 
ocorrendo, ainda, grave ofensa ao direito de terceiro, no caso o litigante da ação 
possessória, que pretende legitimar judicialmente a posse do mesmo imóvel, e não fora 
chamado à lide no processo cautelar. 
A medida liminar foi negada ao fundamento de não sé encontrarem presentes os 
requisitos para a sua concessão, a teor do que dispõe o mencionado artigo 7º item II, do 
Código de Processo Civil. 
O MM. Juiz Federal prestou as necessárias informações das quais destaco os seguintes 
passos: 
"1. Efetivamente. Iranildo Pereira de Oliveira e sua mulher propuseram, em 25.08.89, 
Ação Cautelar contra a União Federal; 
2. Na inicial requereram os autores, liminarmente, inscrição no S.P.U. nos termos do 
pedido administrativo nº 10380-002190/89-86 até ulterior deliberação judicial, com o 
objetivo de garantir a posse destes na área de terra, presumivelmente de marinha, situada 
à margem esquerda do rio Mal Cozinhado, no lugar Águas Belas, no Distrito de Caponga, 
Município de Cascavel, Estado do Ceará, a qual, conforme Certidão do S.P.U., não se 
encontra ainda aforada, a quem quer que seja; 
3. A liminar foi deferida em 28.08.89; 
4. Aos 12.09.89, a promovida interpôs Agravo de Instrumento, Processo nº 89.1343-2, 
Classe 12000, contra a decisão que concedeu a liminar tendo sido recebido o Agravo que 
se encontra com vista aos agravados para os fins do art. 524 do C.P.C; 
5. A União Federal foi citada em 29.08.89 e o mandado foi junto aos autos em 06.09.89. A 
contestação foi apresentada em 04.10.89, fora do prazo legal de 20 (vinte) dias, razão por 
que não foi recebida, encontrando-se junta por linha ao processo respectivo; 
6. Os autores propuseram a ação principal em '29.09.89, sob nº 89.01859-0, classe 1000, 
que se encontra aguardando o pagamento das custas judiciais; 
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7. Em virtude do desmembramento desta Vara, foram os autos dos processos 
mencionados remetidos à 7ª Vara em 17.10.89." 
O parecer da eminente procuradora da República Dra. Dalva Bezerra de Almeida 
Campos, que oficia junto a esta Egrégia Corte, foi .pela concessão a segurança no 
sentido de se atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento mencionado. 
É o RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: Como se depreende do relatório, ora feito, o que 
pretende a União Federal é, tão-somente, dar efeito suspensivo ao agravo de instrumento 
que interpusera da decisão judicial concessiva de medida liminar em ação cautelar. 
Essa Egrégia Corte tem admitido, com supedâneo, inclusive em, entendimento do extinto 
Tribunal Federal de Recursos, a concessão do writ, para dar efeito suspensivo ao recurso 
que não tenha essa natureza, desde que o mesmo haja sido interposto, a tempo e modo, 
e da decisão judicial possa acarretar lesão irreparável ou de difícil reparação. 
No caso, não vejo onde possa existir qualquer lesão ao direito da União Federal com a 
simples concessão de medida liminar para inscrição do Serviço do Patrimônio da União 
de pessoa que se diz ocupante de terreno de marinha até ulterior deliberação do Juízo. 
Ao indeferir o pedido de liminar requerido pela União Federal, no presente mandamus, 
assim analisei a matéria: 
"No despacho do juiz a quo, que deferiu a medida liminar, na ação cautelar em comento, 
a determinação de inscrição dos autores daquela medida, como ocupantes de terreno de 
marinha, foi condicionada até ulterior deliberação do juízo. 
A determinação, assim, por ser provisória, nenhum prejuízo irá causar ao Serviço do 
Patrimônio da União desde que, a qualquer tempo poderá ser revogada. 
Inaplicável, por outro lado, ao acaso, a disposição constante do parágrafo único do art. 
928 do Código de Processo Civil, porquanto não se trata de deferimento de manutenção 
de posse, mas de simples determinação de inscrição no SPU, de pretendente à ocupação 
de terreno de marinha. 
Acrescente-se, ademais, que a União Federal nenhum interesse tem na ação 
possessória, como se deduz do requerimento do Procurador da República de fls.17. 
Finalmente, não cabe à União Federal a defesa de terceiros que pretenda exercer a sua 
posse sobre o prefalado terreno de marinha." 
Com estes fundamentos denego a presente segurança. 
É como VOTO. 
Recife,12 de dezembro de 1989. 
Juiz NEREU SANTOS - Relator 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1104 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: RHODIA FILMES NORDESTE S/A 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA DE PERNAMBUCO 
Advogados: DR. EDMIR REIS BOTURÃO E DRA. TELMA BERTÃO CORREIA LEAL. 
 
EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DENEGAÇÃO DE LIMINAR. CABIMENTO 
- Admite-se Mandado de Segurança contra liminar que denegou pedido de depósito de 
tributo em Juízo, pois contra tal despacho não cabe recurso. 
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ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, conceder 
a segurança na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos; que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 06 de dezembro de 1989. 
Juiz RIDALVO COSTA - Presidente 
Juiz ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ -  RHODIA FILMES NORDESTE S.A. impetra Mandado de 
Segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária de 
Pernambuco que, em Mandado de Segurança preventivo impetrado pela ora autora 
contra ato do Delegado da Receita Federal em Pernambuco, negou-lhe a liminar, 
impedindo o depósito em Juízo das importâncias referentes a I.O.F. incidentes sobre 
operações de câmbio de importação. 
Alega que a exigência do tributo para as guias de importação anteriores a 1º de julho de 
1988 é inconstitucional em face do Decreto-lei 2.434 de 19 de maio de 1988, o que tenta 
provar no Mandado de Segurança impetrado junto àquela Vara Federal. No entanto, haja 
vista consolidar-se a cobrança no momento do fechamento do câmbio, pois em haver o 
recolhimento do tributo, impedida estará de realizar a transação, por este motivo torna-se 
relevante a concessão da segurança com o fim de depositar em Juízo a importância 
cobrada, evitando assim o periculum in mora" de afigurar-se irreversível a situação 
perante o Fisco, o que fugiria à apreciação do Judiciário. 
Concedi liminar permitindo o depósito judicial em conta vinculada. 
Chamada a integrar a lide na qualidade de litisconsorte necessária, a Fazenda Nacional 
afirma carência de ação, por não configurar-se, o ato atacado, abusivo ou ilegal, sendo a 
concessão ou não de liminar decorrente do poder discricionário do Juiz. No mais estariam 
ausentes o "fumus bonis juris" e "periculum in mora". 
Informações pelo MM. Juiz FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, confirmando 
sua tese de ausência do "periculum in mora". 
Pela representante do Ministério Público foi apresentada Parecer opinando pelo 
indeferimento do "writ" por ausência de .direito líquido e certo. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ (RELATOR) - 
Cuida-se de Mandado de Segurança contra denegação de liminar em Mandado de 
Segurança. 
Contra tal denegação não cabe recurso, ficando o ato sem poder ser revisto. Daí caber 
Mandado de Segurança a fim de rever o despacho de liminar quando sua denegação 
cause dano irreparável ou de difícil reparação à parte impetrante, pois contra aquele não 
é admitido agravo. Tal posição é adotada pela corrente jurisprudencial na interpretação do 
art. 7º, II, da Lei 1.533/51 e do princípio de que os atos judiciais são passíveis de revisão. 
No caso em tela configura-se o dano irreparável pois, não recolhendo o tributo discutido 
judicialmente, a Empresa ficara impossibilitada de realizar o câmbio para pagamento de 
seus credores internacionais. 
Pelo exposto, sou pela concessão da segurança, para permitir o depósito judicial do 
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tributo exigido, no prazo certo, até final deslinde da questão. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.166 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS - ESUDA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA DE PERNAMBUCO 
Litisconsorte: LUCIANO LEÔNCIO AGUIAR DE FREITAS 
Advogado: DR. LUÍS ALVES DE ARAÚJO FILHO. 
 
EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO 
I - Não se configurando abusiva ou ilegal a decisão atacada, nem violando direito líquido e 
certo, descabe Mandado de Segurança contra ato judicial. 
II - Improcedência do "mandamus . 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, denegar 
a ordem, conforme relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de fevereiro de 1990. 
Juiz RIDALVO COSTA - Presidente 
Juiz ARAKEN MARIZ - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ -  FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS - ESUDA impetra 
Mandado de Segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 6ª Vara - PE pelos seguintes 
fatos é fundamentos: 
O ex-aluno daquela Instituição, LUCIANO LEÔNCIO AGUIAR DE FREITAS ingressou 
com Mandado de Segurança junto à 6ª Vara Federal de Pernambuco conseguindo liminar 
para freqüentar as aulas da Faculdade, das quais havia sido preterido, em razão de 
Inquérito Administrativo que apurou falta disciplinar cometida pelo postulante. Naquele 
processo o fundamento do aluno era violação do direito constitucional de ampla defesa. 
Afirma que o MS-89.0003644-0 contém diversas irregularidades, a saber: 
- Excesso de prazo, pois a Portaria que determinou a abertura do Inquérito já contava 10 
meses; 
- O despacho concessivo de liminar não foi fundamentado, violando o art. 93, IX da 
Constituição Federal; 
- O Impetrante não juntou instrumento procuratório; 
- A inicial seria inepta, por falta de indicação do ato atacado e a autoridade coatora; 
- Falta de documentos comprobatórios do alegado. 
A Impetrante apresentou Agravo de Instrumento contra o despacho atacado, sem solução 
até esta data. 
Requer liminar ensejando a cassação da liminar concedida e concessão do "mandamus" 
com o fim de revogar o despacho referido. 
Indeferida a liminar por não se encontrarem evidentes os requisitos legais necessários à 
sua concessão. 
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A autoridade coatora prestou informações dizendo ter, a impetrante, apresentado o 
agravo, e ainda que o pedido inicial do presente mandado é inepto face ao óbice do inciso 
II, art. 5º da Lei nº 1.533/51. 
Parecer da Douta representante do Ministério Público opinando pela inadimissibilidade do 
"mandamus" por não se caracterizar dano irreprovável ou de difícil reparação, ou então 
declarar-se inepta a inicial, face ao obstáculo do art. 5º, II da Lei nº 1.533/51. 
Chamado a compor a lide na qualidade de litisconsorte , o Sr. LUCIANO LEÔNCIO 
AGUIAR DE FREITAS não se manifestou. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ (RELATOR) - 
A presente impetração visa desconstituir uma decisão judicial concessiva de liminar. Tal 
decisão garantiu ao aluno LUCIANO LEÔNCIO AGUIAR DE FREITAS a freqüência 
regular das aulas. Com isto não .me ,parece estar violado direito líquido e certo da 
Impetrante, ou constitui ilegalidade a ser reparada. As irregularidades apontadas não 
foram devidamente comprovadas, ficando meramente no campo da alegação. O inquérito 
administrativo não veio aos autos. Como a prova em Mandado de Segurança é pré-
constituída, pois não há fase instrutória, deveriam as provas acompanhar a inicial, o que 
não ocorreu. 
Vem entendendo a nossa melhor jurisprudência, que o despacho concessivo de liminar é 
ato discricionário do Juiz orientado pelo Juízo da conveniência e da oportunidade , por tal 
razão só caberá revisão por via mandamental se flagrantemente transparecer abusivo ou 
ilegal, o que não está caracterizado no presente caso. 
O dispositivo do art. 5º da Lei 1.533/51 que em seu inciso II obsta a concessão de 
segurança em despacho ou decisão quando passível de recurso ou correição, é 
perfeitamente aplicável à espécie, vez que a Impetrante utilizou-se de Agravo de 
Instrumento, estando no aguardo de sua decisão. Tenho notícia que o Agravo foi 
distribuído à Egrégia 1ª Turma deste Tribunal, cujo relator é o eminente Juiz HUGO 
MACHADO, e já se encontra em pauta de julgamento. 
Portanto, a apreciação do despacho será feita em Sessão próxima quando do julgamento 
do Agravo. Admitir-se o cabimento da segurança seria pré-julgar o recurso de agravo 
interposto. 
Note-se que o objetivo da impetração não é de imprimir efeito suspensivo ao agravo e sim 
de revogar o despacho concessivo da segurança. Se este não está eivado dos vícios da 
ilegalidade ou abuso não se pode admitir o seu cabimento. 
No entanto não é o caso de se considerar inepto o pedido, pois que não configurada 
nenhuma das hipóteses do parágrafo único do art. 295 do CPC. Considero sim, o não 
cabimento do  mandamus  por visar exclusivamente a anulação de um despacho judicial, 
cuja admissão só seria possível excepcionalmente nos casos retro mencionados. 
Pelo exposto, sou pela denegação da segurança, por incabível. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.215 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ 
Impetrante: RHODIA NORDESTE S/A 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - PE 
Litisconsorte: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DR. EDMIR REIS BOTURÃO, DRA. TELMA BERTÄO CORREIA LEAL E DRA. 
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MARIA DA GRAÇA ARAGÃO. 
 
EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DEPÓSITO DE 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. 
I - Procede o Mandado de Segurança para depósito em Juízo da contribuição social 
exigida pela Lei nó 7.689, de .15/12/88. 
II - Precedentes nesta Corte. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade , conceder 
a segurança, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife,14 de março de 1990. 
JUIZ RIDALVO COSTA - PRESIDENTE 
JUIZ ARAKEN MARIZ - RELATOR 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ - 
RHODIA NORDESTE S.A. impetra Mandado de Segurança contra ato do MM. Juiz 
Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco que, em Mandado de Segurança 
despachou . liminar negando-lhe o direito de depositar em Juízo a Contribuição Social 
instituída pela Lei 7.689 de 15 
de dezembro de 1988. 
Alega a inconstitucionalidade da cobrança e, por tal razão, não tem a obrigação do 
recolhimento. Por isto discute em Juízo e pretende depositar as importâncias exigidas a 
fim de se eximir da cobrança com seus acréscimos legais. 
Requer liminar e concessão da .segurança a fim de efetuar depósito judicial das referidas 
contribuições. 
Liminar concedida. 
Chamada a integrar a lide na qualidade de litisconsorte passivo, a Fazenda Nacional, por 
sua Procuradoria, pede a cassação da liminar e denegação da ordem por não se 
configurar abusivo ou ilegal o ato atacado. 
A autoridade coatora não apresentou informações no prazo legal, justificando 
posteriormente, por telex, que se encontrava em gozo de férias. 
A douta Procuradora Regional Federal opina pela denegação do "mandamus". 
É o relatório. 
 
VOTO 
O SR. JUIZ ARAKEN MARIZ (RELATOR) - Trata-se de questão já bastante debatida 
neste Plenário, cuja posição a respeito do assunto vem sendo pacificada. 
O contribuinte se vê bruscamente compelido a recolher uma contribuição que entende 
indevida e por isto pede a tutela jurisdicional para, depositando judicialmente as 
importâncias cobradas, poder discutir a inconstitucionalidade da exação e, enquanto isto, 
eximir-se da obrigação, pois, não depositando, estaria sujeito ao pagamento de juros, 
multa e correção, caso vencido na demanda. 
O pedido encontra amparo legal no Código Tributário Nacional e tem inúmeros 
precedentes nesta Corte. 
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Pelo exposto, sou pela concessão da segurança para confirmar a liminar e permitir o 
depósito vinculado ao Juízo de 1º grau, das importâncias exigidas pela Lei 7.689/88 no 
prazo certo, até final deslinde da questão. 
E como voto. 
 

RECURSO EM HABEAS-CORPUS Nº 59 - PE 

Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
Paciente: ROBERCLÁUDIO LIMA DA COSTA 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA 

Processo Penal. Habeas-corpus concedido de ofício para soltura do paciente e 
trancamento do inquérito policial. Gerente preso quando em sua loja estavam expostos 
produtos de higiene pessoal com preços superiores aos constantes de tabela oficial. Nota 
de culpa que indica como infringido o art. 2º, II, da Medida Provisória 153, de 15.3.1990, 
posteriormente retirada do Congresso Nacional. Subsistência de delito remanescente art. 
2º, VI, da Lei 1.521/51. Cabimento de fiança e seu arbitramento. Inquérito que deve 
prosseguir. Provimento parcial do recurso. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 10 de abril de 1990 (data do julgamento) 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente 
Juiz LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 
O MM. Juiz Federal Plantonista, Dr. Roberto Wanderley Nogueira, ao tomar conhecimento 
da prisão em flagrante de Robercláudio Lima da Costa, gerente da Loja Armazém São 
Severino, como incurso no art. 2º, I; da Medida Provisória n. 153, de 15 de março do 
corrente ano, concedeu habeas-corpus de ofício, para determinar ã soltura do paciente e 
o trancamento do inquérito policial. Fez, então, a remessa oficial. 
Vieram os autos, tocando-me a distribuição. Nesta instância, a douta Procuradoria 
Regional Federal, em parecer da Dra. Armanda Soares Figueiredo, manifestou-se pelo 
improvimento. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O paciente foi preso e autuado pela Polícia Federal quando encontradas em sua loja, 
segundo o auto de fls. 3 a 8, mercadorias com preços superiores aos da tabela oficial. 
A nota de culpa, que lhe foi entregue aponta como infringido o art. 2º, II, da Medida 
Provisória nº 153, que posteriormente foi retirada do Congresso Nacional por iniciativa do 
Presidente da República. 
A MP 153 definia crimes de abuso do poder econômico, daí a comunicação da prisão ser 
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feita à Justiça Federal, em função da norma do art. 109, VI, da Constituição Federal. 
O MM. Juiz Plantonista deferiu o habeas-corpus de ofício para soltar o paciente e trancar 
o inquérito, expondo, em resumo, que Medida Provisória não poderia definir crime, daí ser 
atípico o fato. 
Ocorre que a Lei 1.521, de 26 de dezembro de 1951, art. 2º VI, define como crime contra 
a economia popular, verbis: 
"transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias ou de serviços essenciais, bem 
como expor à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou 
serviços por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas "em lugar 
visível e de fácil leitura, as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes". 
O parágrafo único desse artigo inclui entre os gêneros de primeira necessidade aqueles 
destinados a manter o indivíduo em condições higiênicas. 
Entre os produtos vendidos na loja do paciente com preços majorados figuravam papel 
higiênico e creme dental, que são artigos de higiene pessoal. 
Como se vê, a ação descrita no auto de prisão em flagrante enquadra-se, em tese, no tipo 
da Lei de Economia Popular, punível com detenção de seis meses a dois anos. 
Tenho como ineficaz a regra vigente à época do fato considerando inafiançáveis os 
crimes previstos na mencionada Medida Provisória. É que com a retirada desta, ainda que 
substituída por outra com a mesma determinação, cessara a sua eficácia, e a nova 
Medida não poderia retroagir. 
Abre-se, portanto, ao paciente a oportunidade de prestar fiança. Nesse ponto, tenho como 
passível de correção o ato coativo. 
Merece reformada a sentença quanto à ordem de trancamento do inquérito. 
O indiciado deve tomar conhecimento do fato descrito no auto da prisão em flagrante ou 
na portaria, não importando a classificação, de resto irrelevante, que lhe dá a autoridade 
policial. 
O órgão do Ministério Público aprecia os elementos informativos sem qualquer vinculação 
com a indicação porventura contida no relatório, muito menos na nota de culpa. E o Juiz, 
por seu turno, não se adstringirá a definição jurídica indicada na denúncia, muito menos 
no inquérito (Art. 283, CPP). 
Por falta de elementos que informem quanto à extensão do fato, deixo de examinar a 
questão da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal. 
Por essas razões, dou parcial provimento ao recurso, para, tendo como subsistente o auto 
de prisão em flagrante, admitir a liberdade provisória do paciente, mediante fiança, que 
arbitro em Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), a ser prestada ante o juízo da 4ª Vara 
Federal - PE, e para determinar que prossiga o inquérito, para tanto comunicando-se está 
decisão ao Sr. Delegado de Polícia Federal apontado coator. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 30 - PE 

Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Recte: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Adv (A): DR NILTON WANDERLEY DE SIQUEIRA  
Recdo: CUSTÓDIO FEITOSA AMORIM 
Adv (A): DR. PAULO AZEVEDO 
 
EMENTA 

PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO. ADMISSÃO 
IRREGULAR. MATÉRIA NÃO CONSTITUCIONAL. VALOR DA CAUSA INFERIOR À 
ALÇADA LEGAL. 
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- Devolução dos autos ao juízo de origem para apreciar e julgar o recurso como embargos 
infringentes, face o valor da causa inferior à alçada não envolvendo matéria 
constitucional. 
- Recurso não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. Decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, não 
conhecer do recurso nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 26 de abril de 1990 
RIDALVO COSTA - Presidente 
CASTRO MEIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ CASTRO MEIRA: 
Inconformada com a r. sentença que julgou procedente a Reclamação Trabalhista 
proposta por CUSTÓDIO FEITOSA AMORIM e outro, tempestivamente, a 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO interpôs Recurso Ordinário. 
Embora o valor da causa seja inferior ao da alçada legal, pretende a Recorrente a 
aplicação da Súmula ns 246-TFR por envolver matéria constitucional. 
Quanto ao mérito, argumenta inexistir relação de emprego tendo em vista que no serviço 
público a admissão de servidor só pode ser feita por autoridade competente. 
Alega que o trabalho prestado teve natureza eventual, pede a exclusão de honorários 
advocatícios e das parcelas de 1980 em relação a CUSTÓDIO FEITOSA AMORIM. Por 
fim, argumenta descaber aviso prévio em despedida indireta. 
Com as contra-razões, subiram os autos. 
A douta Procuradoria da República pronunciou-se pela devolução à origem por não 
envolver matéria de natureza constitucional; decidindo-se como Embargos Infringentes 
em face do princípio da fungibilidade recursal. 
É o relatório. 
 
VOTO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA: 
Diz a recorrente: 
"A competência para admitir servidor público é matéria constitucional, pelo que se infere 
do art. 81 da Constituição Federal: 
"Compete privativamente ao Presidente da República:... VII - prover e extinguir os cargos 
públicos federais." 
O art.173 do Decreto-Lei 200/67 estabelece: 
"É facultado ao Presidente da República, aos Ministros de Estado e, em geral, às 
autoridades da Administração Federal delegar competência para a prática de atos 
administrativos, conforme se dispuser em regulamento. 
Parágrafo Único - O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a 
autoridade delegada e as atribuições objeto de delegação." 
Usando da faculdade aludida, o Presidente da República baixou o Decreto 83.840/79, 
que, no seu art. 1º, delega competência aos Ministros de Estados para praticar atos de 
"PROVIMENTO DE CARGO OU EMPREGO", de sorte que, quando o REITOR nomeia ou 
contrata um servidor o faz por subdelegação, agindo em nome do PRESIDENTE DA 
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REPÚBLICA, no exato cumprimento de norma constitucional. 
Admitir-se a relação de emprego de alguém que jamais foi contratado ou nomeado por 
AUTORIDADE investida de poderes - diretamente ou por delegação - é decidir contra a 
CONSTITUIÇÃO , 
infringindo diretamente a norma contida no art. 81 supra transcrito" (fls.133). 
A questão ajuizada é de natureza especificamente trabalhista: os reclamantes ora 
recorridos alegando que prestaram serviços à reclamada, mediante recebimento de 
salário e sob dependência, pedem a rescisão indireta do contrato de trabalho com as 
parcelas que alegam fazer jus, afinal reconhecidas na sentença 
Como se vê, típica reclamação trabalhista que não versa sobre matéria constitucional, 
mesmo porque na condição de empregador o Estado despe-se do seu "jus imperu"; 
submetendo-se às normas do direito laboral. 
A invocação dos dispositivos transcritos não tem o condão de eliminar a alçada legal, 
cabendo assinalar que as questões ora suscitadas não foram submetidas a apreciação 
judicial por omissão da Recorrente. 
A todo modo, o contrato trabalhista é de natureza consensual e se houve irregular 
admissão de servidor no âmbito da Universidade em afronta às normas legais e 
constitucionais, a matéria escapa ao âmbito da reclamatória. Cabe à Recorrente se for o 
caso, adotar as providências de ordem administrativa para reprimir possíveis 
transgressões às normas legais, com a devida punição dos infratores. 
Com essas considerações, tendo em vista que o valor da causa é inferior à alçada legal, 
por envolver dois reclamantes, adotando as conclusões da ilustre parecerista, não 
conheço do recurso, determinando a devolução dos autos à primeira instância para que o 
recurso seja apreciado e decidido como embargos infringentes em face do princípio da 
fungibilidade dos recursos. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 76 - RN 

Recorrente: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 
SOCIAL - INAMPS 

Advogada: LENI MARTINS GOMES 
Recorridos: ALZIRENE NUNES DE CARVALHO E OUTROS  
Advogado: CARLOS HUMBERTO RIOS MENDES 
Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO. 
 
EMENTA 

TRABALHISTA SERVIDOR PÚBLICO. ENQUADRAMENTO. PRESCRIÇÃO. ISONOMIA. 
QUADRO DE CARREIRA.  DECRETO-LEI Nº 1445/76. 
- O prazo prescricional da ação que tenha por objeto revisão de ato de enquadramento de 
servidor Público, quer estatutário quer celetista, é de 5 anos, nos termos do Decreto nº 
20.910/32 e do art. 178, § 10, inciso VÌ, do nosso Estatuto Civil, não havendo pois, de 
falar-se em prestações sucessivas e prescrição progressiva. 
- Inaplicável a regra da isonomia salarial, se o empregador tem quadro de carreira. 
- O empregado, contratado depois da alteração no quadro de carreira, não tem direito à 
posição ocupada por quem foi contratado antes, ainda que em razão do mesmo concurso. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas decide a Primeira 
Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, por unanimidade, dar 
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provimento ao recurso, para julgar a ação improcedente na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 29 de março de 1990. 
Juiz HUGO MACHADO 
Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO: ALZIRENE NUNES DE CARVALHO E OUTRAS 
propuseram reclamação trabalhista, alegando em síntese o seguinte: 
Submeteram-se a concurso público de âmbito nacional, em 1976, para preenchimento de 
empregos de enfermeira e nutricionista, do quadro permanente do INAMPS. 
Aprovadas em tal concurso, foram contratadas pela reclamada na referência 33, enquanto 
que outras colegas o foram na referência 42, o que se lhes afigura ilegal, razão pela qual 
requerem a retificação do enquadramento e o pagamento das diferenças salarias 
decorrentes. 
Em sua contestação argüi a autarquia reclamada carência de ação, por impossibilidade 
jurídica do pedido e a prescrição da ação. No mérito sustentam que as servidoras 
indicadas como paradigma foram contratadas antes do advento do Decreto-Lei nº 
1.445/76, que procedeu a uma reforma no quadro de carreira da reclamada. Já as 
reclamantes foram contratadas após a edição do referido diploma legal. Assim, o 
enquadramento das reclamantes foi efetuado em consonância com o mencionado 
diploma, sendo pois, ilegítimo o direito pleiteado. 
O' MM. Juiz a quo rejeitou a argüição de prescrição da ação, por entender tratar-se de 
prescrição progressiva, rejeitando, ainda, a preliminar de carência de ação. E, no mérito 
julgou procedente a ação. 
Recorreu o INAMPS, com as razões de fls.128/134. 
Contra minutou-se o recurso às fls.136/138. 
Subiram os autos ao Egrégio Tribunal Federal de Recursos, e douta Subprocuradoria 
Geral da República opinou pelo provimento do recurso, tanto quanto à prescrição da 
ação, quanto ao mérito do pedido. 
Com a extinção do TFR e a criação dos TRFs, vieram os autos a este Tribunal, sendo a 
mim distribuídos. 
Dispensada a revisão (art. 30, IX, do Regimento Interno). 
É O RELATÓRIO 
 
VOTO (PRELIMINAR) 

 
O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): A prescrição da ação, argüida na contestação, e 
não acatada pelo Juiz Federal ARAKEN MARIZ , hoje eminente Vice-Presidente deste 
Egrégio Tribunal, deve ser reapreciada por este Tribunal, não obstante o silêncio do 
recurso Ordinário, em virtude do duplo grau de jurisdição obrigatório. 
A ação foi proposta objetivando revisar ato administrativo de enquadramento de servidor 
público, e para cobrar as diferenças salariais decorrentes do suposto erro de 
enquadramento. De forma que o primeiro pedido precede, necessariamente ao segundo. 
Isto é, o segundo é apenas conseqüência do primeiro. 
A jurisprudência dos nossos tribunais pacificou-se no sentido de reconhecer que o prazo 
de prescrição da ação, que tenha por objeto anulação de ato administrativo, é de 5 anos, 
conforme disciplinam o Decreto nº 20.910/32 e o art. 178, § 10, inciso VI, do nosso 
Estatuto Civil, não havendo pois, de falar-se em prescrição bienal pois enquadramento de 
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servidor público é ato próprio da Administração Pública, vale dizer, é ato essencialmente 
administrativo, e não ato de empregador. Assim o caso de que se cuida, no que pertine à 
prescrição, não é disciplinada pelas prescrições da CLT. 
Não se há, pois, de falar-se. em prestações sucessivas e prescrição progressiva. Nesse 
sentido, transcrevo o seguinte aresto: 
"Administrativo - Funcionário - Enquadramento Revisão Prescrição. 
O direito de requerer a revisão de enquadramento funcional prescreve em cinco anos. 
Não se cuida, na espécie de prestações sucessivas de sorte a fazer incidir o instituto nas 
parcelas anteriores ao qüinqüênio. 
Sentença confirmada. (AC nº 98.626-DF, Rel. Min. William Patterson, 2e Turma, 
unanimidade, DJ 7.6.85 - EJTFR, 95/148)., 
Pelos documentos de fls.13,15,16, 20 e 32, verifica-se que as reclamantes foram 
contratadas em 23.05.77, 1º 10:76, e 16.12.75, respectivamente. E desde as suas 
admissões tiveram ciência do ato aqui impugnado pelo menos não houve, por parte das 
reclamantes, qualquer afirmação em contrário. 
O ato que se pretende revisar portanto, tem origem nos contratos de trabalho das 
reclamantes. E ação foi ajuizada em novembro de 1987. Destarte não há como deixar de 
reconhecer e decretar a prescrição dá ação. 
Com estas considerações eu daria provimento à remessa oficial, para, reconhecendo a 
prescrição da ação, reformar a sentença recorrida, JULGANDO EXTINTA A AÇAO, nos 
termos do art. 269, inciso IV, do CPC., PREJUDICADO O RECURSO ORDINÁRIO. 
Objetivando, porém, ensejar um completo exame da controvérsia em face do princípio de 
economia processual, entendo que devemos examinar desde logo o mérito da questão. 
 
VOTO (MÉRITO) 

 
O SR. HUGO MACHADO: a questão essencial aqui posta em apreciação reside em saber 
se a modificação levada a efeito na estrutura de cargos da Administração Pública justifica 
a contratação de servidores em condições menos vantajosas em relação a outros, 
aprovados no mesmo concurso, contratados antes dessa modificação. 
É induvidoso que a aprovação em concurso não gera direito à nomeação, nem a 
contratação más simplesmente preferência em favor dos aprovados ; para nomeação ou 
contratação. 
Assim, a Administração pode deixar de efetuar as nomeações ou contratações, e pode a 
lei até extinguir os cargos ou empregos, para cujo provimento fora realizado o concurso, 
sem que isto lesione direito dos aprovados, salvo é claro, a ocorrência de abuso ou desvio 
de poder. 
Podia, portanto, a lei modificar, como modificou, a remuneração dos cargos de que se 
cuida, reestruturando a respectiva carreira.' 
Por outro lado, inaplicável ã tese da isonomia salarial por se tratar de empregos 
organizados, tendo a autarquia empregadora o respectivo quadro de carreira. 
Ressalto que a jurisprudência do extinto Tribunal Federal de Recursos efetivamente 
orientou-se neste sentido. 
Dou provimento ao recurso, para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente a 
ação. 
É COMO VOTO 
HUGO MACHADO 
Juiz Relator 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 370 - PB 

Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Recte: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM/DNER 
Recdo: EDIVAN ENEAS DE ALMEIDA 
Advs: DRS. RICARDO SELVA e outro, e JUNKO TANAKA 
 
EMENTA 

TRABALHISTA. GRATIFICAÇÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E SERVIÇO 
EXTRAORDINÁRIO. 
- A Gratificação por Operações Especiais destinada inicialmente aos servidores da Polícia 
Federal e posteriormente estendida aos servidores da Polícia Rodoviária Federal é 
inacumulável com a Gratificação por Serviços Extraordinários. 
- Precedente da Turma no RO 340/PB. 
- Recurso provido. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. Decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ªª Região, por unanimidade de votos, dar 
provimento ao recurso, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 22 de fevereiro de 1990. 
HUGO MACHADO, Presidente. CASTRO MEIRA, Relator. 
 
RELATÓRIO 
O Sr. Juiz CASTRO MEIRA:  EDIVAM ENÉAS DE ALMEIDA, propõe Reclamação 
Trabalhista contra o DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - 
DNER, alegando haver ingressado nos quadros da Reclamada em outubro de 1979 na 
função de Patrulheiro Auxiliar, exercendo atualmente a função de Patrulheiro Rodoviário 
Federal, com uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. E que, 
dependendo do turno (diurno ou noturno), poderá haver um excedente de 15 (quinze) 
horas em cada período de quatro semanas, o que obriga o Reclamado a pagar o 
excedente da jornada diária mais os 25% de adicional, da 9ª a 13ª hora, sendo que na 
terceira e quarta semanas, seriam acrescentados apenas os 25%. Assim, reivindica o 
seguinte: 
1) pagamento de horas extras excedentes em número de 15 (quinze) em cada período de 
quatro semanas, de outubro de 1979 a 31 de março de 1984;  
2) adicional de 25% sobre as horas extras nesse período; 
3) reflexo das horas extras e seus adicionais sobre as férias,13º salário, repouso semanal 
remunerado e FGTS; 
4) pagamento de adicional por tempo de serviço a partir do quinto ano, conforme Súmula 
nº 52, do TST; 
5) condenação em dobro na forma do art. nº 467 da CLT sobre os títulos incontroversos, 
tudo com juros e correção monetária. 
O MM. Juiz Federal, Dr. FRANCISCO BARROS DIAS, julgou procedente em parte, a 
Ação, alegando vislumbrar compatibilidade entre a G.O.E. (Gratificação por Operações 
Especiais) e horas extras excedentes, acrescentando que embora no tipo de relação de 
emprego em questão haja preponderância de interesse público, não pode deixar de haver 
obediência aos "princípios basilares do Direito do Trabalho". 
O Reclamado recorreu, invocando julgados resumidos em ementas, tais como: "Não tem 
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direito a horas extras o empregado que recebe gratificação igual ou superior à importância 
que receberia pelas horas excedentes" e "Inacumulável a Gratificação por Operações 
Especiais, criada por lei específica; com a gratificação por serviço extraordinário...". 
Contra-razões às fls. 216/224. 
O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do Recurso. Com a instalação desta 
Corte, foram-lhe remetidos os autos. 
 
VOTO 
O Sr. JUIZ CASTRO MEIRA:  A questão apresentada no recurso em tela, é similar à do 
RO nº 340 - PB, julgado em data de 30.11.89, e diz respeito à compatibilidade da 
Gratificação de Operações Especiais (G.O.E.) e horas extraordinárias. 
Destinava-se, inicialmente, a G.O.E. aos agentes da Polícia Federal, até que, com o 
advento do Decreto-Lei n 1.771, de 20.02.80, se estendeu aos integrantes da Polícia 
Rodoviária Federal. 
Pacífica é a Jurisprudência pela não acumulação da Gratificação de Operações Especiais 
com a remuneração de horas extraordinárias, quando a Primeira Seção do extinto TFR, 
nos Embargos de Divergência no RO nº 8.020-PI, assim decidiu: 
"Gratificação por Operações Especiais (Decreto-Lei nº 1.771/80) é inacumulável com a 
Gratificação por Serviço Extraordinário" (DJ, de 06.08.87)". 
Na verdade, o Decreto-Lei nº 1.771/80, ao estender a Gratificação por Operações 
Especiais à Polícia Rodoviária Federal, o fez, determinando uma vantagem de 60% 
(sessenta por cento) da remuneração do cargo efetivo, que visava "atender à 
peculiaridades de exercício decorrentes da integral e exclusiva dedicação às atividades 
do cargo ou emprego". 
Observa ainda, com relação a essa questão, o eminente Ministro WILLIAM PATTERSON, 
conforme seu voto na AC nº 101.293-PI:. 
"A cláusula de exclusiva e integral dedicação evidentemente abrange todo e qualquer 
excesso de jornada normal de trabalho, afastando remuneração específica por tal motivo. 
A Gratificação de Operações Especiais cobriu, sem dúvida, o espaço destinado à 
gratificação por serviços extraordinários, razão pela qual é impossível a concessão das 
duas, simultaneamente". 
Com essas considerações, dou provimento ao recurso para reformar a sentença. Custas 
ex lege. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 388 - PE 

Recorrente:  EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT 
Advs.: DRS. CLÁUDIO LEITE DE OLIVEIRA E OUTROS 
Recorrido: AGNALDO VICENTE DA SILVA 
Advs.: DRS. JOSÉ HENRIQUE CAMPOS CORRÊA E OUTROS 
Relator: JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
 
EMENTA 

Trabalhista. Demissão por justa causa. Abandono de emprego. Restando provado nos 
autos que a falta ao serviço se deu por motivo de doença, e em prazo superior a 30 dias, 
não há como identificar-se na conduta do reclamante o ânimo do abandono ao emprego, 
concluindo-se pela ausência da justa causa da despedida, com a conseqüente 
condenação do pagamento dos direitos trabalhistas ao reclamante, da parte da 
reclamada. Parcial provimento ao recurso ordinário, para excluir da sentença a 
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condenação das verbas em honorários advocatícios. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, Decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região por unanimidade de votos, DAR 
provimento parciaI ao recurso, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 20 de fevereiro de 1990. 
Juiz JOSÉ DELGADO Presidente da 2ª Turma 
Juiz PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: AGUINALDO VICENTE DA SILVA apresentou 
reclamação trabalhista contra a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS - ECT, objetivando o recebimento de verbas trabalhistas que se considera 
merecedor. 
Argüi em sua inicial que admitido para exercer a função de Auxilar de Serviços Postais em 
14/11/84, foi demitido, sem justa causa, em 16/11/86, fazendo jus, portanto, a férias 
vencidas e proporcionais, aviso prévio, 13º salário, anotação na CTPS e fornecimento da 
guia AM - Cód.1 do FGTS. 
Valor referente às férias quitado na audiência de Conciliação e Julgamento. 
Na sentença o MM Juiz Monocrático considerando imotivada a demissão (não ocorreu o 
abandono de serviço alegado e sim problemas de saúde por parte do reclamante), julgou 
procedente em parte a reclamação, condenando a Reclamada ao pagamento de aviso 
prévio, 13º salário proporcional (2/12), férias proporcionais (3/12), diferença de férias 
vencidas e liberação das Guias AM - Cód.1 do FGTS. Considerou inepta a inicial no 
tocante a anotação da CTPS, por falta de causa de pedir. 
Sustenta a peça recursal que a jurisprudência dominante considera abandono de 
emprego a falta ao serviço por mais de trinta dias (que foi o caso do reclamante). Ademais 
não foram consideradas as provas produzidas pela reclamada, estando as mesmas 
conflitantes com a sentença prolatada, além de que a quantia paga a título de férias foi 
considerada quitada pelo próprio reclamante. Pela improcedência da reclamação. 
Contra-razões, pela manutenção da sentença, pois sobejamente comprovadas a 
inexistência do interregno legal de 30 dias para caracterizar o abandono de emprego bem 
como a ausência do "animus abandoni". 
O parecer da Procuradoria da República em 2ª Instância foi pelo provimento, em parte, do 
recurso, para exclusão da condenação em verba honorária; incabível no âmbito 
trabalhista. 
E o relatório. 
 
VOTO 
O Juiz PETRUCIO FERREIRA: Na sentença recorrida, o MM Juiz Francisco de Queiroz 
Bezerra Cavalcanti assim se houve: 
"As férias vencidas e que foram objeto de depósito em Audiência não estão em 
conformidade com o salário da época da rescisão, sendo devida a diferença de Cz$ 
937,23 para Cz$ 600,09. Quanto à falta grave que teria motivado a demissão do 
Reclamante é de se observar que o mesmo de acordo com a prova testemunhal 
composta de empregados e ex-empregados da Reclamada, o Reclamante se encontrava 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

com problemas de saúde, tal é reconhecido inclusive pelo Chefe, à época, do Centro de 
Triagem (fls.16). Além do que o documento de fls. 17 comprova que o Reclamante não 
faltou ao serviço por 30 (trinta) dias, nem tinha o ânimus de abandoná-lo, nem seu' 
elemento volutivo. Não prospera, pois, a argumentação da ECT que o Reclamante teria 
abandonado o serviço. Sendo esta a única falta atribuída ao Reclamante, é mister se 
reconhecer que a demissão foi de fato imotivada". 
Em seu douto parecer o Exmº Sr. Procurador da República, em 2ª Instância, após 
observar que: 
"Durante o período em que teria se configurado o abandono de emprego, estava o 
reclamante-recorrido acometido de moléstia que o incapacitava temporariamente para o 
trabalho conforme certifica o atestado firmado por médico do Instituto Nacional de 
Previdência Social. (fls.17). · 
O fato de estar o reclamante acometido de doença era do conhecimento da reclamada. 
(vide depoimento de fl.16). 
Ainda que se considere que o recorrido não tenha apresentado, tempestivamente, o 
atestado médico ao empregador, não se tem por configurado e elemento psicológico do 
tipo de abandono, que é, justamente, o "animus abandonandi", opina pelo provimento 
parcial do recurso, para excluir, tão só, da condenação, a verba de honorários, 
advocatícios sendo, neste mesmo sentido o meu voto. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" (REO) Nº 329 - RN 

Parte A: ILVAN CARLOS DA ROCHA 
Adv.: DONALDO SANTOS DE CARVALHO 
Parte R: UNIÃO FEDERAL 
Remte.: JUÍZO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Relator: JUIZ NEREU SANTOS 
 
EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO EM INQUÉRITO POLICIAL. 
PEDIDO E SUA RESTITUIÇÃO VIA MANDAMUS. ADMISSIBILIDADE. 
I - Não é de se manter apreendido, em inquérito policial, bem que não tenha sido 
adquirido como produto do crime ou que não seja absolutamente necessário à elucidação 
das investigações. 
II - Sendo o táxi instrumento de trabalho do motorista, somente deve ser permitida a sua 
apreensão em casos excepcionais, desde que não se apresente solução alternativa e que 
haja autorização legal. 
III - Embora contra a apreensão de bem em inquérito policiaI, o remédio próprio seja o 
pedido de restituição de que tratam os arts.118 a 124 do CPP, é de se admitir o mandado 
de segurança para tal fim. 
IV - Precedentes jurisprudenciais. 
V· - Remessa oficial à qual se nega provimento. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. Decide a Segunda 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, negar provimento à· 
remessa de ofício, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que ficará fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
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Custas na forma da Lei. 
Recife, OS de setembro de 1989 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: GILVAN CARLOS DA ROCHA impetrou Mandado de 
Segurança contra ato da Superintendência de Polícia Federal do Estado do Rio Grande 
do Norte, pelos fatos que a seguir, resumidamente, passo a descrever: 
a) o impetrante, valendo-se da sua condição de motorista de táxi, adquiriu veículo novo a 
álcool, através de financiamento pela Caixa Econ6mica Federal, usando dos benefícios 
concedidos pelo Decreto-Lei nº 1.944/82 e Portaria Ministerial nº 127/82. 
b) teve, no entanto, o automóvel apreendido por determinação da Superintendência de 
Polícia Federal do Estado do Rio Grande do Norte, sob a alegação de que o impetrante 
"não é motorista profissional de táxi, antes da vigência da lei beneficiadora (...)". 
Faz prova de sua condição de motorista de táxi, bem como da propriedade do veículo e 
dos documentos relativos à alienação fiduciária pela CEF e pugna, ao final, pela 
concessão de liminar determinando a liberação do veículo, por se tratar de seu 
instrumento de trabalho e a sua conseqüente confirmação com a concessão do writ 
requerido. 
O Excelentíssimo Juiz a quo concedeu a liminar pleiteada, nomeando o impetrante como 
depositário do bem, sob as penas da Lei. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações às fls. 38 e 39 dos autos, 
alegando que apreendera o veículo em questão por não possuir o impetrante, à data da 
vigência do Decreto-Lei nº 1.944I82, automóvel de aluguel (táxi), nem tampouco exercia a 
atividade de condutor autônomo de passageiros, fatos declarados pelo mesmo quando da 
sua indiciação pelo crime capitulado no art.171, do Código Penal Brasileiro. 
Com vistas dos autos, opinou o douto Representante do Ministério Público, em preliminar, 
pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, desde que a ordem de 
apreensão do veículo partira de Delegado de Polícia Federal e não de seu 
Superintendente, e, no mérito, pela não concessão do mandamus, desde que a ordem de 
apreensão partira de autoridade policial, em obediência a texto legal (art. 6º, II, do CPC). 
Conclusos os autos, o douto Magistrado então na Titularidade daquela 2ª Vara da Seção 
Judiciária do Rio Grande do Norte, hoje ínclito Presidente desta Turma, Prof. José 
Augusto Delgado, rejeitando a preliminar suscitada, prolatou bem fundamentada 
sentença, sob a seguinte ementa: 
"EMENTA - Apreensão de bens em inquérito policial só se torna possível quando é 
absolutamente necessário para a elucidação das investigações, ou quando foi adquirido 
como produto do crime. 
A autorização para a devolução, através do Mandado de Segurança, não deve impedir o 
curso do inquérito policial. 
O táxi é instrumento de trabalho do profissional. A apreensão de tal bem só deve ser 
permitida em casos excepcionais, quando não se apresenta qualquer outra solução e 
houver autorização legal. . Concessão do "writ' para que o bem apreendido fique, em 
regime de depósito, nas mãos do impetrante". 
Sem recurso voluntário das partes, subiram os autos ao extinto TFR, remetidos 
oficialmente. 
Com vistas dos autos, mais uma vez pronunciou-se o órgão ministerial, opinando pela 
reforma da sentença, com supedâneo em acórdão do extinto Tribunal Federal de 
Recursos, prolatado em caso análogo, cuja ementa transcrevo: 
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"Processual Civil - Mandado de Segurança - Cabimento - apreensão de veículo. 
EMENTA: Automóvel. Apreensão em inquérito policial. Não é o mandado de segurança 
meio hábil para apreciar-se a circunstância de não mais interessar a coisa apreendida, ao 
processo criminal. 
O pedido de restituição de veículo deve ser pleiteado perante o juízo criminal, nos termos 
do disposto nos arts. 118 a 124 do CPP. Recurso Improvido. 
(TFR AMS Nº 74.302 - SP, DJ 5.9.79, pág. 6581)". 
Desceram os autos a esta Corte Regional de Justiça, sendo-me conclusos por 
distribuição. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 
O Senhor Juiz NEREU SANTOS: Tomo, por empréstimo, como fundamento do meu voto, 
a motivação da sentença do eminente magistrado, Dr. José Augusto Delgado, que hoje 
integra esta Corte, presidindo esta Turma, destacando do decisum os seguintes passos: 
"17. - Não se pode, conseqüentemente, em face da documentação vinda aos autos, 
afirmar-se, com absoluta certeza, de que o impetrante não exercia a profissão antes de 
adquirir o veículo. Salvo investigações maiores a serem desenvolvidas no curso do 
inquérito policial ou da ação penal correspondente, predomina a presunção de que a 
atividade de motorista de táxi é a que o impetrante exerce como centro de sua 
manutenção e de sua família. 
18. - Entendo, por outro lado, que, não obstante a farta prova documental existente nos 
autos, o núcleo da acusação criminal não merece apreciação. Seria interferir na 
independência da esfera penal com capacidade de ampliara sua pesquisa e apresentar 
dados concretos sobre o ilícito apontado. O mandado de segurança não deve impedir o 
curso do inquérito policial. Este, por sua natureza, é peça investigatória e a autoridade 
que o instaura está no exercício de suas atribuições, não cometendo nenhum abuso. 
Analiso, unicamente, o ato de apreensão, atento para o princípio de que, em nenhuma 
hipótese, deve ser impedida a livre atividade profissional, direito assegurado pela 
Constituição Federal. Por assim entender, concluo que a segurança deve ser concedida, 
unicamente, para que o automóvel permaneça depositado em mãos do impetrante, de 
conformidade com a concessão da medida liminar, sem qualquer prejuízo para o curso do 
inquérito policial ou da ação penal e até quando esta durar, sujeitando-se, ainda, ao seu 
resultado". 
Acrescento, ainda, que predomina o entendimento, nos tribunais do País, do cabimento 
do mandado de segurança contra ato de apreensão em inquérito policial, embora o 
remédio próprio seja o pedido de restituição previsto na disposição, como lembra 
Demásio E. de Jesus (Código de Processo Penal Anotado, 7ª edição, p. 413). 
Por estas razões o meu voto é no sentido de negar provimento à remessa oficial, 
mantendo a respeitável sentença. 
Recife, 29 de agosto de 1989. 
Juiz NEREU SANTOS 
Relator 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 1.088 - CE 

Relator: JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte A: CYSNE FROTA EMPREENDIMENTOS LTDA  
Adv: DR. EVERARDO MOYSES FERREIRA  
Parte R: UNIÃO FEDERAL 
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Remte: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - CE 
 
EMENTA 

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE 
POSTOS DE REVENDA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL ETÍLICO PARA 
FINS COMBUSTÍVEIS. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DECRETADA ULTRA 
PETITA. 
- Em face da expressa revogação da norma proibitiva do pleno funcionamento dos postos 
de revenda de derivados de petróleo, e álcool etílico para fins combustíveis .(Dec. Nº 
94.179, de 03.04.87), confirma-se a segurança. 
- À míngua de pedido específico, incorre em julgamento ultra petita na parte em que 
decretou a nulidade do auto de infração lavrado contra a impetrante. 
- Provimento parcial da remessa. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes acima indicadas. Decide a Primeira 
Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, dar parcial 
provimento à remessa, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 08 de março de 1990. 
CASTRO MEIRA, Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 
O Sr. JUIZ CASTRO MEIRA:  CYSNE FROTA EMPREENDIMENTOS LTDA., 
devidamente qualificada, impetra mandado de segurança contra o CHEFE DO 
ESCRITÓRIO DO CONSELHO NACIONAL DE PETRÓLEO DO CEARÁ em face de 
proibição, sem fundamento legal, para que o seu posto de revenda de derivados de 
petróleo e álcool etílico para fins combustíveis funcione durante 24 horas por dia. 
A autoridade coatora informou estar o pedido sem objeto em face do Decreto nº 94.179, 
de 03.04.87, que revogara a norma proibitiva. 
A r. sentença do eminente Juiz HUGO MACHADO, ora presidente desta Turma, julgou a 
ação procedente para decretar a nulidade do auto de infração, lavrado antes da 
superveniência do supra referido decreto e prejudicado o pedido quanto ao mais. 
Subiram os autos ao extinto TFR em face do duplo grau de jurisdição, oficiando o M.P.F. 
pela confirmação da sentença. 
Em seguida, vieram os autos a esta Corte. 
 
VOTO 
 
O Sr. JUIZ CASTRO MEIRA:  A norma proibitiva referida na inicial - Decreto nº 93.706, de 
11.12.86, foi revogada expressamente pelo Decreto nº 94.179, de 03.04.87. Desse modo, 
os postos de revenda de derivados de petróleo e álcool et7ico para fins combustíveis 
estão autorizados ao ininterrupto· funcionamento. 
Resta examinar o dispositivo sentencial que decretou a nulidade do auto de infração 
lavrado contra a impetrante. Embora a inicial a ele se refira, não há pedido específico 
quanto à decretação de sua nulidade, incorrendo a r. decisão de primeiro grau em 
julgamento ultra petita. 
Com essas considerações, dou parcial provimento à remessa para excluir da decisão o 
exame sobre a validade do auto de infração lavrado contra a impetrante. 
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É como voto. 
Juiz CASTRO MEIRA 
Relator 
 

REMESSA DE OFÍCIO Nº 1.583 - PE 

Partes: ELIAIJE MARIA DA CONCEIÇÃO E OUTROS E UNIÃO FEDERAL (ESCOLA 
DE ADMINISTRAÇAO FAZENDÁRIA) 

Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - PE 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA 

Constitucional. Limite de idade em concurso para o Grupo Fisco. Validade da restrição 
excepcional prevista na Lei 6.334/76, art. 3º. Não incidência do comando de não 
discriminação contido no art. 39, parágrafo 2º, c.c. art. 7º, XXX, da Constituição Federal. 
Remessa provida. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são 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, na forma do relatório e 
notas taguigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 8 de maio de 1990 (data do julgamento) 
Juiz JOSÉ DELGADO - Presidente 
Juiz LÁZARÓ GUIMARÁES - Relator 
 
RELATÓRIO 
A sentença sujeita a duplo grau de jurisdição concedeu mandado de segurança impetrado 
com o objetivo de garantir inscrição no concurso público para Técnico do Tesouro 
Nacional, inobstante ultrapasse do limite de 35 anos de idade, dada a regra do art. 7º, 
XXX, c.c. art. 39, parágrafo 2º, da Constituição Federal. 
Na primeira instância, a douta Procuradoria da República opinou pela concessão do writ. 
Vindo os autos, dispensei nova ouvida do Ministério Público Federal, dada a regra do 
art.17 da Lei 1533/51. 
É o relatório. 
 
VOTO 
A questão discutida neste processo envolve a solução de antinomia de normas jurídicas. 
O Parágrafo 2º do art. 39 da Constituição Federal remete ao art. 7º, XXX, que inclui entre 
os direitos dos trabalhadores: 
"...proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão 
por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil". 
Já no art. 37, I, consta, dentre as diretrizes da Administração Pública: 
"os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham 
os requisitos estabelecidos em lei". 
A Lei 6.334/76, art. 3º, estabelece o limite máximo de 35 anos de idade para o ingresso 
nas carreiras do grupo tributário, daí a fixação, no edital do concurso, daquela restrição. 
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Há, sem dúvida, situação de conflito parcial, pelo menos aparente, entre essas normas. 
Senão, vejamos: 
a) a Constituição, art. 39, parágrafo 2º, c.c. art. 7º, XXX, proíbe a diferença de critério de 
idade para admissão no trabalho; 
b) a Constituição, art. 37, II, permite a imposição de requisitos ao acesso ao serviço 
público; 
c) a lei ordinária proíbe o acesso de maiores de 35 anos ao serviço público, nos cargos e 
funções que especifica. 
O conflito parcial consiste no choque entre a disposição da lei ordinária e o comando geral 
proibitivo da diferença de critério de idade. 
A solução mais simples consistiria em aplicar o princípio da hierarquia. Vale a norma 
constitucional, sendo ineficaz a regra inferior conflitiva. 
Isso implicaria, contudo, em desprezar-se outro dos critérios de remoção de antinomias 
com que conta o Direito: o da especialidade. A respeito, e de depois de discorrer sobre os 
critérios cronológico e hierárquico, ensina NORBERTO BOBIO: 
"O terceiro critério, dito justamente da lex specialis, é aquele pelo qual, de duas normas 
incompatíveis, uma geral e uma especial (ou excepcional), prevalece a segunda: lex 
specialis derogat generaIi. Também aqui a razão do critério não é obscura: lei especial é 
aquela que anula uma lei mais geral, ou que subtrai de uma norma uma parte da sua 
matéria para submetê-la a uma regulamentação diferente (contrária ou contraditória). A 
passagem de uma regra mais extensa (que abrange um certo genus) para uma regra 
denogatória menos extensa (que abrange uma espécies do genus) conesponde a uma 
exigência fundamental de justiça, compreendida como tratamento igual das pessoas que 
pertencem à mesma categoria. A passagem da regra geral à regra especial corresponde 
a um processo natural de diferenciação das categorias, e a uma descoberta gradual, por 
parte do legislador, dessa diferenciação" 
(in "Teoria do Ordenamento Jurídico", ed. Polis-UNB,1989, pág. 95/96) 
A diferenciação, no caso sob exame, leva em conta a idade, não para discriminar 
pessoas, mas para limitar a admissão a certa categoria do serviço público, em razão de 
especificidades da função. A restrição segue uma lógica que se pode encarar 
objetivamente como razoável, e não arbitrária. 
A caneira de Técnico do Tesouro Nacional exige uma acumulação progressiva de 
experiência e a dilação do aprendizado prático de tal maneira que o maior de 35 anos que 
nela ingressasse comprometeria a sua sistemática de organização. É o que acontece com 
outras carreiras como a diplomática, a policial e a militar. 
No sistema da Constituição de 1967, o Eg. Supremo Tribunal Federal alterou a Súmula 14 
e entendeu como não violadora das garantias da igualdade e da acessibilidade dos 
cargos a imposição de limite de idade em concursos públicos, "segundo a forma e as 
condições estabelecidas em lei" (RE 90.407, Rel. Min. Soares Munoz, Dj de 7.3.80). 
ROBERTO ROSAS faz sobre esse posicionamento do Pretório Excelso a seguinte 
ressalva: 
"Não parece destoar do princípio constitucional, não trazendo uma delegação de poderes, 
a norma legal que defira ao regulamento a fixação de idade...." 
Idêntica era a orientação do extinto Tribunal Federal de Recursos, expressa, entre muitos 
outros, em acórdão assim ementado: 
"A Constituição Federal consagra o princípio da acessibilidade de todos os brasileiros aos 
cargos públicos, mas que preencham os requisitos estabelecidos em lei. 
A Jurisprudência deste Tribunal já se firmou no sentido de que a norma excepcionadora 
da última parte do artigo 4º da Lei 6.334/76 não se estende aos servidores estaduais, 
municipais e do Distrito Federal...: 
(AMS 89.415-DF, Rel. Min. Lauro Leitão, 1ª T. un., DJ 29.3.84). Desde então, mesmo com 
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a nova Constituição e apesar da aparente incompatibilidade das normas mencionadas, a 
situação não se alterou. A interpretação baseada na especialidade da regra limitativa 
continua a se impor. 
A disposição do art. 7º, XXX, CF, se harmoniza com o item 1.1. do Convênio 111 da 
Organização Internacional do Trabalho sobre a discriminação. Ali se define o termo 
discriminação como: 
"...qualquer distinção, exclusão ou preferência baseada em motivos de raça, cor, sexo, 
religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social que tenha por efeito 
anular a igualdade de oportunidade ou de tratamento no emprego ou na função. 
Sobre as cláusulas de não discriminação contidas na moderna Constituição espanhola, 
MIGUEL RODRIGUES PINERO e MARIA FERNANDA FERNANDEZ LOPEZ lembram o 
julgamento de questão de inconstitucionalidade suscitada perante o Tribunal 
Constitucional diante da imposição de limites máximos de idade para ingresso nos 
quadros da Municipalidade de Barcelona, acentuando: 
"En la argumentacion del TC, que admite la conformidad a la CE del precepto, se sostiene 
que no todos los limites por edad son ilicitos;" en quanto la edad es en si um elemento 
diferenciador, será legitima una decision legislativa que, atendiendo a esse elemento 
diferenciador, y a las caracteristicas del puesto de que se trate, fixe objetivamente limites 
de edad que supongan, para los que la hayan rebasado la impossibilidade de aceder a 
esos puestos". La mejora del funcionamento del servicio administrativo. es, en este caso, 
una razón justificativa eficiente, teniendo en cuenta, ademas, el caracter abstracto y 
general de la limitacion, que pone a todos los eventuales aspirantes a dichas plazas en 
condiciones de igualdad, dentro de la diferenciacion". 
(in "Igualdad y Discriminacion", ed. Tecnos, Madrid, 1986, pág. 245) 
A Corte Constìtucional espanhola aplica disposições que têm matriz nos documentos 
internacionais de defesa dos direitos humanos e nas modernas Constituições italiana e 
alemã, posicionando-se na mesma linha da Suprema Corte brasileira. 
Concluindo, entendo que prevalece a especificidade da limitação de idade para admissão 
em certas categorias do serviço público, desde que não fundada em critério arbitrário, 
mas em dados objetivos, que busquem o melhor funcionamento do aparelho 
administrativo. · 
Por essas razões, dou provimento à remessa oficial para denegar a segurança. Os 
impetrantes suportarão as custas do processo. 
Deve-se comunicar a decisão, de imediato, à autoridade apontada coatora. 
 

REMESSA EX-OFFICIO Nº 1.623 - PE 

Impetrantes: CONSEGNOL CONSERVADORA DE SERVIÇOS GERAIS DO NE. LTDA E 
OUTROS 

Advogados: DR. ALBERICO MOURA C. ALBUQUERQUE E OUTRO 
Impetrado: DIRETOR DO HOSPITAL AGAMENON MAGALHÃES 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA 

Administrativo. Licitação. Empresa que comprova capacitação técnica específica e 
cumprimento de contratos anteriores. Exigência de capital integralizado com antecedência 
que não se ajuste às finalidades da concorrência. Remessa Improvida. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do voto do Relator, na forma do Relatório 
e notas taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,15 de maio de 1990 (data do julgamento). 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
RELATÓRIO 
CONSEGNOL - CONSERVADORA DE SERVIÇOS GERAIS DO NORDESTE LTDA., 
EMSERG - EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA. e BRILHANTE SOCIEDADE 
COMERCIAL E PRESTACAO DE SERVIÇOS GERAIS LTDÃ, impetraram Mandado de 
Segurança contra ato do Sr. Diretor do Hospital Agamenon Magalhães que, em edital de 
licitação para prestação de serviços de limpeza e higienização daquela instituição, 
estabeleceu no item 10, entre outras, a condição de que o licitante deveria apresentar 
comprovação de capital social de Cr$ 25.000.000,00 (cruzeiros antigos), devidamente 
integralizado, até 90 (noventa) dias antes da publicação do edital. 
Considerando ilegal a exigência, por não se conter nos limites do Decreto nº 84.701/80,1ª, 
ajuizaram o WRIT para que a exigência fosse revogada, com deferimento da medida 
liminar. 
Às fls. 43, o MM. Juiz concedeu a liminar requerida. Regularmente notificada, a 
autoridade apontada coatora prestou informações, sustentando, preliminarmente, o 
descabimento do mandamus, porque ausentes a certeza e liquidez do direito pretendido. 
No mérito, sustentou: que a exigência contida no edital encontra respaldo no Decreto-Lei 
200/67. Salientou, ainda, que as impetrantes não comprovaram sua capacidade técnica 
específica e idoneidade financeira. 
Ouvido o Procurador da República, o MM. Juiz Federal concedeu a segurança, para que 
as impetrantes participassem da licitação, sem o atendimento das exigências contidas no 
item 10 do Edital. 
Concedida a segurança, a sentença foi submetida a reexame necessário. 
Sem recurso voluntário, subiram os autos ao Eg. Tribunal Federal de Recursos, em 
outubro de 1988 (fls. 68 verso), vindo o Parecer da Subprocuradoria-Geral da República, 
em' 10 de abril de 1990, pela confirmação da sentença. 
Nesta instância, tocou-me a distribuição. 
É o Relatório. 
 
VOTO 
Demonstrou o ilustre Juiz sentenciante que a firma impetrante comprovou fartamente a 
capacidade técnica específica, mediante atestado de desempenho anterior. 
Quanto à idoneidade financeira, embora não atingindo os valores fixados no edital, fez 
prova de que em contratos anteriormente celebrados com a autarquia impetrada, cumpriu 
fielmente as suas obrigações. 
Por isso, baseou-se em precedentes do extinto Eg. Tribunal Federal de Recursos no 
sentido de que ao edital licitatório não é permitido estabelecer disposição que restrinja a 
livre concorrência e de que a administração deve utilizar o poder discricionário dentro de 
parâmetros adequados, além dos quais a sua atuação é ilegítima. 
Com efeito, a fixação de capital mínimo integralizado, com antecedência de 90 dias, 
configura demasia inútil, que não tem relação com a finalidade da licitação. 
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Por essas razões, nego provimento à remessa oficial. 
 

REMESSA EX-OFFICIO Nº 2.311 - RN 

Parte-Autora: VIAÇÃO NORDESTE LTDA E OUTROS. 
Parte-ré: A UNIÃO FEDERAL 
Remetente: O JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE 
Relator: JUIZ FRANCISCO FALCÃO. 
 
EMENTA 

Tributo. Imposto de renda. Ação anulatória de débito fiscal. Tributação na pessoa do sócio 
por via reflexa da pessoa jurídica. Ilegitimidade. 
Confirma-se a sentença do primeiro grau de jurisdição que julgou procedente a ação, 
porquanto não poderia o fisco proceder, de ofício, lançamento de crédito tributário, 
desprezando os elementos de prova oferecidos pelos contribuintes que, segundo a perícia 
judicial e a prova dos autos, elidem a pretensão do fisco. 
Remessa ex-officio improvida. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa ex-officio, em que são partes as 
acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, na forma do relatório e notas taquigráficas, 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife (PE), 23 de novembro de 1989. 
Juiz CASTRO MEIRA - Presidente 
Juiz FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
Viação Nordeste Ltda., Severino Tomaz da Silveira, Hamilton Tomaz da Silveira, Ailton 
Silveira e Ailson Silveira, todos identificados nos autos, promoveram, perante o Juízo 
Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, a presente 
AÇÃO ORDINÁRIA contra a UNIÃO FEDERAL, objetivando a ANULAÇÃO DE DÉBITO 
FISCAL relativo aos anos de 1975, 1976, 1977 e 1978. 
Pela suposta prática de irregularidades, os agentes do Fisco levantaram, 
administrativamente, contra os promoventes, um crédito tributário, em favor da União 
Federal, correspondente à quantia de Cr$ 19.596.646,00 (dezenove milhões, quinhentos 
e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e seis cruzeiros), sendo Cr$ 8.164.883,00 
(oito milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três cruzeiros) de 
Imposto de Renda e o restante referente a acréscimos legais. 
O recurso interposto pela via administrativa foi dado como improcedente. 
Esgotada aquela instância, sem nenhum êxito, pretendem agora, pela via judicial, a 
anulação do mencionado lançamento fiscal, ao fundamental argumento de que, baseado 
em presumíveis irregularidades, porque para comprovação delas necessária se fazia a 
prova pericial, à qual, a instância administrativa Ihes negou deferimento. Pedem, ainda, a 
condenação da ré nas custas do processo e verba advocatícia. 
A inicial veio instruída com os documentos de fls.17 a 119. 
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Citada, a ré ofereceu constetação, fls.127/130. 
Preliminarmente, pede a extinção do processo sob alegação de que os promoventes não 
efetuaram o depósito prévio a que se reporta o art. 30 da Lei nº 6.830, de 22.09.1980. 
No mérito, depois de admitir, a contestante, que, no curso da atuação administrativa, foi 
solicitada perícia, sendo porém, rechaçada, alega, em suma, que o processo 
administrativo fiscal tem sua definição procedimental claramente estabelecida. E, sobre o 
tema, deixa perceptível que a realização de 1 perícia é uma decorrência da falta de 
elementos de convicção, e que tais i elementos são adquiridos ou formados sob a égide 
do impulso oficial. Pede a improcedência da ação, respondendo os vencidos pelos ônus 
da sucumbência. Houve réplica, fls.133/136. 
Deferida a prova pericial e junto o laudo aos autos, o MM Juiz Federal do 1º grau, 
conhecendo diretamente do pedido, proferiu a respeitável sentença de fls.176/189, que 
conclui pela procedência da ação, para declarar a nulidade do lançamento tributário, feito 
pela ré, contra a empresa Viação Nordeste Ltda., objeto do Processo Fiscal Administrativo 
n 0440-053-348/80, incidindo, via de conseqüência, a sua força anulatória sobre a 
situação dos sócios da empresa: 
" Severino Tomaz da Silveira, Hamilton Tomaz da Silveira, Ailton Silveira e Ailson Silveira, 
objeto dos Processos Fiscais Administrativos nºs 0440-O50-867/81, 0440-O50-868/81, 
0440-O50-870/81 e 0440-O50-869/8l, respectivamente. Condenou ainda a União nas 
custas e verba honorária à base de 15%, sujeitando a sentença ao duplo grau de 
jurisdição. 
Não houve recurso voluntário. 
Subiram os autos à Superior instância, por força do recurso obrigatório. 
Oficiando, a Subprocuradoria Geral da República disse esperar a aplicação da costumeira 
Justiça pela Colenda Corte. 
Dispensável a revisão. 
Peço inclusão do feito na pauta de julgamento. 
É o que importa relatar. 
Recife (PE), 23 de novembro de 1989. 
a) Juiz FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
VOTO 
Senhor Presidente. Senhores Juízes. 
A ação fiscal, movida contra a VIAÇÃO NORDESTE LTDA, com reflexo nas pessoas dos 
seus sócios, por omissão de rendimentos da Cédula C, foi julgada procedente nas 
instâncias administrativas, com base, como escreveu o MM. Juiz sentenciante, o Dr. 
Araken Mariz de Faria, hoje integrante desta Colenda Corte, "em presunção resultante da 
manutenção, no passivo da empresa, de obrigações que o fisco entendeu comprovadas". 
Seguidamente, transcreve o acórdão do Primeiro Conselho de Contribuintes (fls.37), cuja 
ementa diz: "OMISSÃO DE RECEITAS: - Exigível Fictício - A manutenção no passivo de 
obrigações não comprovadas autoriza a presunção de omissão de receitas". 
Na verdade, a questão trazida pelos autores da presente ação anulatória de débito fiscal 
foi adequadamente examinada e decidida pelo. ilustre Juiz Federal acima nomeado, tanto 
em relação à preliminar, como no que tange ao seu mérito. 
Com efeito, a tendência jurisprudencial é no sentido de que o depósito do débito "não é 
requisito para propositura da ação anulatória de débito fiscal". 
Superada essa questão, o que resta é saber se foi razoável a atitude da fiscalização de 
não compulsar os documentos existentes nos arquivos da empresa, para se certificar se 
eles elidiriam ou não a pretensão do fisco, como também, se razão havia em não admitir, 
o julgador administrativo, a perícia contábil, tida como meio idôneo para indicar a verdade 
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tributária. 
Não atuou com acerto a fiscalização, disse a sentença. Aqui, adoto, como razão de 
decidir, os fundamentos nela expendidos, verbis: 
25 - É certo que o art. 17, do Decreto nº 70.235, de 06 de março de 1972, que regula o 
processo administrativo fiscal, não impõe à autoridade administrativa o dever de 
determinar a realização de perícias. A regra, ali, é de caráter facultativo, estabelecendo-se 
que 
" ..determinará, de ofício ou a requerimento do sujeito passivo, a realização de diligências, 
inclusive perícias quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar 
prescindíveis ou impraticáveis". 
26 - A faculdade não pode ser confundida com o arbítrio. Quando a situação de fato, 
pelas nuances e particularidades de que se revestir, tornar duvidoso o quadro fático que 
deve suportar a imputação, a faculdade deve ser encarada como dever. Notadamente 
quando, em situação como a de que se trata, a insistência. do sujeito passivo na 
demonstração de um quadro que se contraponha ao da descrição dos agentes fiscais, 
recomenda a produção de prova que subsidie a só presunção outorgada à Fazenda 
Pública. 
27 - De qualquer maneira, o recurso à jurisdição veio favorecer a tese dos AA., pela 
constatação, através de perícia, da procedência de seus argumentos, desde os primeiros 
instantes da ação fiscal, e a partir da RESPOSTA dada pelo Perito e pelos Assistentes 
Técnicos, ao PRIMEIRO QUESITO formulado pela R., onde ficou extreme de dúvida que 
a inexistência de "passivo fictício", argüida pelos AA., nos exercícios de 1975,1976,1977 e 
1978, dependeria, pára sua confirmação, da realização de perícia na escrituração contábil 
da empresa VIAÇÃO NORDESTE LTDA. (fls.166). 
28 - De outro lado, é também do Perito e dos Assistentes Técnicos a afirmação de que os 
elementos documentais da empresa autorizam afirmar a inexistência, parcial, de passivo 
fictício, nos anos fiscalizados, tanto quanto é também dos "experts" a afirmação de que o 
passivo fictício, identificado, exceto os valores referidos não RESPOSTA ao TERCEIRO 
QUESITO da R., cujo imposto incidente foi recolhido pela firma autora, conforme 
comprovante de fls.133, resultou da não dedução, pela fiscalização, no exercício seguinte, 
do saldo de exercícios anteriores, que, por acumulação reflexiva, atingiu o montante 
apontado pela fiscalização (Respostas ao TERCEIRO QUESITO da R. e ao SEGUNDO 
QUESITO dos AA., às fls.166 e 168, respectivamente. 
29 - Nenhuma dúvida pode subsistir, diante da prova pericial vinda dos autos, quanto a 
não ter a fiscalização considerado devidamente os elementos documentais postos a seu 
alcance. Se ao contrário tivesse procedido, diversas também teriam sido as conclusões a 
que chegou. É essa a afirmação que se extrai das RESPOSTAS dadas pelo Perito e 
pelos Assistentes Técnicos aos 9º e 5º QUESITOS, da R: e dos AA., respectivamente, às 
fls. 167 e 168, também respectivamente. 
30 - Se assim ocorre em relação à omissão de receita decorrente de passivo fictício, pela 
manutenção de obrigações não comprovadas, o mesmo se tem em relação à tributação 
incidente sobre as demais parcelas apontadas pela fiscalização, acerca das quais 
esclarece a prova pericial o seguinte:1º) a dedução, pela firma autora, do Imposto de 
Renda, nos exercícios de 1977 e 1978, de parcelas classificadas contabilmente como 
incentivos fiscais em projetos de reflorestamento, constituiu-se procedimento irregular. No 
entanto, essas parcelas foram recolhidas pela A. (RESPOSTA ao 4º QUESITO da R:, às 
fls. 167); 2º) regular, .na afirmação dos experts, foi, dignamente, o lançamento feito pela 
empresa, nos anos-base de 1977 e 1978, nas contas "DESPESAS OPERACIONAIS - Pro 
labore" e "CUSTO DE PESSOAL - Honorários da Diretoria" (RESPOSTA AO 5º QUESITO 
DA R., às fls.167); 3º) Recibos firmados pelo representante legal da empresa, 
identificados pela perícia deste Juízo, atestam a efetiva entrega, pelos fornecedores, dos 
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suprimentos de Caixa lançados na escrita da VIAÇÃO NORDESTE LTDA., em 31 de 
dezembro de 1977 e 31 de dezembro de 1978, tal como está afirmado na RESPOSTA 
dada ao 7º QUESITO formulado pela R. (fls.167)". Demais, os senões que a escrita 
contábil da empresa apresenta, constatados no laudo pericial, são de ordem técnica ou 
formal. Também os elementos de prova, trazidos para os autos, são plenamente 
favoráveis aos autores da ação anulatória. 
Por tudo isso, nego provimento à remessa ex-officio, para confirmar a douta sentença 
pelos seus jurídicos fundamentos. 
É como voto. 
 

ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
Nº 77 - SE 

Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Advogado: DR. LUIZ CLÁUDIO DE ALMEIDA SANTOS 
Apelada: ITACAU AGENCIAMENTOS MARÍTIMOS LTDA. 
Advogado: DR. JOÃO DODWWORTH CORDEIRO GUERRA E OUTROS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA PRIMEIRA VARA - SE 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA 

Constitucional. Decretos leis 2.445 e 2.449, de 1988. I - O PIS, desde a Emenda 
Constitucional nº 8, de 1977, é contribuição social, e não tributo. II - A Lei Complementar 
nº 7/70 considera-se lei ordinária ao dispor sobre matéria que a Constituição de 1967 não 
indicava como privativa de lei complementar. III - As contribuições sociais não se incluem 
nas receitas públicas, estando fora do alcance do art. 55 da Constituição de 1967. IV - 
Determinando a Constituição que o PIS constitui um encargo viabilizador da integração 
social do empregado, e permitindo a sua participação nos lucros da empresa, a sua base 
de cálculo deve levar em conta tal matriz, recolhimento à base da receita operacional. 
Inconstitucionalidade dos Decretos leis 2.445/88 e 2.449/88. Argüição acolhida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, acolher a 
argüição, para declarar a Inconstitucionalidade dos Decretos leis 2.445/88 e 2.449/88, nos 
termos do voto do Relator, com os acréscimos dos votos dos Juízes Hugo Machado e 
José Delgado, na forma do relatório e notas taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 6 de dezembro de 1989 (data do julgamento) 
Juiz RIDALVO COSTA - Presidente 
Juiz LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

Na C1. Segunda Turma, assim relatei a espécie: 
"A causa versa sobre a aplicação do Decreto lei nº 2.445/88, questionando-se a 
inconstitucionalidade da alteração na sistemática de recolhimento das contribuições para 
o Programa de Integração Social, sem a edição de lei complementar, já que tanto o PIS 
quanto o PASEP foram instituídos mediante lei complementar. 
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Além do mais, o PIS não tem natureza tributária, o que inviabilizaria a sua disciplina 
mediante decreto-lei. Mas, mesmo que se o considerasse um tributo, ter-se-ia ferido o 
princípio da anterioridade, com a majoração da alíquota, no mesmo exercício. A sentença 
recorrida concedeu a segurança, para assegurar à Impetrante o tratamento jurídico 
dispensado pelas leis complementares de regência do Programa de Integração Social - 
PIS, afastando a aplicação dos Decretos leis nºs 2.445 e 2.449/88· 
Apela a Fazenda Nacional, propugnando, preliminarmente, pela ilegitimidade passiva para 
a causa e aplicabilidade da Súmula 266, e, no mérito, pela adequação constitucional 
daqueles diplomas. A sentença está submetida a duplo grau de jurisdição. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
A douta Procuradoria da República, em parecer da ilustre Procuradora Eliane de 
Albuquerque Oliveira Recena, opinou pela declaração de insconstitucionalidade dos 
Decretos leis 2.445 e 2.449. 
Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito". 
A Turma acolheu a argüição, remetendo os autos a este Plenário, onde pedi dia para 
julgamento, sem nova vista ao Ministério Público, que já se pronunciou sobre a matéria. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O Programa de Integração Social foi criado pela Lei Complementar nº 7, de 1970, e, até o 
advento da Emenda Constitucional n 8/77, tinha natureza tributária. A partir de então, foi 
definido como contribuição social, nos arts. 43, X, e 165, V, da Constituição de 1967. 
A sua instituição por lei complementar decorreu, segundo a Mensagem nº 263, de 26 de 
agosto de 1970, da vinculação de sua arrecadação, em razão do disposto no art. 62, 
parágrafo 2º, da Carta então em vigor. 
Com a alteração determinada pela Emenda 8/77 já não havia necessidade de lei 
complementar para disciplinar aquela contribuição, que era calculada de modo diferente 
conforme a atividade da empresa: 
a) a que vendia mercadoria recolhia o PIS à razão de percentual sobre o seu faturamento 
(LC 7, art. 3,b); 
b) a prestadora de serviços, ou instituição financeira, efetivava o recolhimento em 
montante igual ao deduzido do imposto de renda devido (trata-se do chamado PIS-
repique); 
c) a empresa isenta do IR recolhia o PIS em valor igual ao que deduziria do imposto de 
renda que seria devido não fosse a isenção: 
d) a entidade de fins não lucrativos recolhia o PIS à razão de percentual sobre a sua folha 
de pagamento. 
O DL 2.445 suprimiu todas aquelas formas do recolhimento, substituindo-as unicamente 
pela sujeição à alíquota de 0,65% sobre a receita operacional bruta da empresa, no prazo 
de três meses. 
A Constituição Federal de 1988, por sua vez, prevê a incidência do PIS sobre a folha de 
pagamento, o faturamento ou o lucro das empresas (art.195, I). 
Há, então, dois tipos de inconstitucionalidade integrando o objeto da argüição: 
1- de natureza formal, a) por ser a matéria regulada em lei complementar, não poderia ser 
alterada mediante decreto-lei; - b) não tendo o PIS natureza tributária, nem se incluindo 
no conceito de finanças públicas, não poderia ser disciplinado mediante decreto-lei, após 
a EC 8/77, mas somente por meio de lei ordinária; 
2 - de natureza substancial: não poderia incidir sobre a receita operacional, mas somente 
sobre o lucro da empresa, antes de 5 de outubro de 1988, e, a partir de então, teria 
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incidência limitada ao faturamento, à folha de pagamento ou ao lucro da empresa. 
Examinemos cada um desses pontos: 
1-a - Disciplinadas pela Lei Complementar nº 7, as alíquotas e bases de cálculo do PIS 
poderiam ser alteradas mediante decreto-lei? 
O princípio da hierarquia das leis erige-se como uma formalidade essencial na ordem 
constitucional de 1967, tanto quanto na atual. 
A impetrante admite que a disciplina do PIS deixou de ser matéria privativa de lei 
complementar, após o advento da Emenda Constitucional nº 8/77. Assim, a lei ordinária 
poderia regular o Programa de Integração Social. 
Pergunta-se, ainda: perdeu, desde então, a LC 7/70 a qualidade de lei complementar? 
Existem, na Constituição - e isso foi ensinado pela primeira vez por Carl Schimidt - 
normas despidas de caráter fundamental, que muito bem poderiam ser objeto de leis 
ordinárias. Estão, segundo o mestre alemão, submetidas aos princípios e regras 
fundamentais, mas nem por isso perdem a condição de normas formalmente 
constitucionais. 
Far-se-ia o mesmo raciocínio no caso de uma matéria estar regulada em lei 
complementar, mas não ter o conteúdo que a lei exigiria como tal? 
A esse respeito, ensina GERALDO ATALIBA: 
"...Em outras palavras: pode, por exemplo, a lei ordinária dispor em contrário à lei 
complementar, em matéria não privativa desta? 
A resposta é intuitiva e decorre das imposições do sistema: sim. A lei ordinária pode 
perfeitamente dispor sobre qualquer matéria não reservada à lei complementar, inclusive 
derrogando a espécie normativa, neste campo. 
É que a lei complementar, fora de seu campo específico - que é aquele expressamente 
estabelecido pelo constituinte - nada mais é do que lei ordinária..:". 
(in "Lei Complementar na Constituição, Ed. Rev. dos Tribunais, 1971, págs. 55(56). 
Embora seja razoável o entendimento de que tudo que se encontra disciplinado na LC 
7/70, só poderia ser revogado por outra lei complementar, o aprofundamento do tema leva 
a conclusão diferente. Assim, afasto essa primeira causa de inconstitucionalidade. 
1-b - Quanto à impossibilidade, sob a égide da Constituição de 1988, de edição de 
decreto lei para disciplinar o PIS, porque, não estando este incluído no conceito de 
finanças públicas, vigoraria plenamente o princípio da reserva legal, também aí não 
admito a inconstitucionalidade, já que considero a contribuição social como um dos ramos 
das finanças públicas, mesmo que se a tenha como espécie para-fiscal. 
Já dizia o saudoso ALIOMAR BALEEIRO: 
"Se é possível, a pretexto de delegação do poder tributário e aplicação especial da 
receita, estabelecer-se uma finança excepcional paralelamente ao Fisco, sem que suas 
respectivas arrecadações sejam votadas pelos representantes do povo, nem suas 
aplicações sofram a fiscalização dos órgãos de controle de contas, então as Instituições 
democráticas receberam, em pleno coração um golpe bastante perigoso..." 
E, adiante: 
"Mas essa dificuldade não é tão insuperável que justifique uma técnica revolucionária, 
como a parafiscalidade, que rompe com os cânones seculares do direito constitucional e 
fiscal acerca da legitimidade dos impostos e controle de sua aplicação". 
(in "Uma Introdução à Ciência das Finanças", 9ª ed. Forense 1973, págs. 287/288). 
EMANUELLE .MORSELLI, em trabalho publicado em 1943, sob o título "Le finanze degli 
enti pubblici non territoriali", chamava a atenção para a moderna organização do Estado 
que, em face de novos fins e necessidades públicas, busca: 
". dar às finanças públicas dois sistemas típicos, distintos, mas coordenados: o primeiro 
sistema é o das rendas e despesas públicas para satisfazer ao complexo de 
necessidades de natureza claramente política; o segundo é o das despesas e rendas 
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públicas para satisfazer a fins e necessidades particulares que se originam da ação 
econômica e social do Estado". 
(apud ILVES JOSÉ DE MIRANDA GUIMARÃES", "Contribuições Especiais", in "Curso de 
Direito Tributário, Ed. Saraiva, 1982, pág. 577). 
Para espancar qualquer dúvida sobre o assunto, dispõe hoje o art. 165, parágrafo 5º, III, 
CF: 
"A lei orçamentária anual compreenderá... 
III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público". 
O PIS está incluído, como visto, entre as contribuições para a seguridade social, no 
art.195, I, CF: 
Por isso, concluo que, tratando-se de matéria referente a finanças públicas, poderia ser 
regulada mediante decreto-lei, afastando a segunda causa de inconstitucionalidade. 
2 - No que pertine ao defeito substancial, consistente em indicar o DL 2.445 como base 
de cálculo do PIS a receita operacional da empresa, compreendendo a soma de 
faturamento, receitas financeiras e variações monetárias, aí, sim, entendo caracterizada 
violação das Constituições de 1967 e 1988. 
É que a participação dos empregados nos lucros das empresas era, e é, a matriz do PIS. 
Por isso que o art. 43, X, da Constituição de 67, com a Emenda 8/77, estabelecia: 
"Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especialmente: 
X - contribuições sociais para custear os encargos previstos nos arts.165, itens II, V, XII, 
XVI e XIX... 
E, no art.165, V: 
"A Constituição assegura aos trabalhadores os seguintes direitos, além de outros que, nos 
termos da lei, visem à melhoria de sua condição social: 
V - integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com participação nos lucros e, 
excepcionalmente, na gestão, segundo for estabelecido em lei". 
No sistema constitucional revogado, como se vê, a única base possível para cálculo da 
contribuição seria aquela que configurasse um critério aferidor da lucratividade do 
empreendimento. Daí a sistemática da LC 7, que determinava o valor do recolhimento 
com base no imposto de renda devido, ou naquele que seria devido não fora a isenção. 
Somente para as empresas cuja atividade básica consiste na venda de mercadorias é que 
se levava em conta o faturamento, e, mesmo assim, como um indicador da margem de 
lucro. 
Ao modificar a sistemática da LC 7/70, o DL 2445 desconsiderou aquela antiga limitação 
constitucional. 
Com o advento da Constituição de 1988, ficaram definidas as hipóteses possíveis de 
incidência: folha de salários, faturamento ou lucro (art.195, I). 
Ora, receita operacional não se confunde com nenhuma dessas hipóteses. 
Em resumo, o DL 2445 conflita com a Constituição de 1967, art. 165, V, e com a 
Constituição de 1988, art.195, I, quando fixa, no seu artigo 1º, inciso V, e parágrafo 1º e 
2º, a receita operacional da empresa como base para recolhimento do PIS, à alíquota de 
0,65%. 
No mais, especialmente quanto ao prazo de recolhimento, (art. 2º, I), não vislumbro 
discrepância da ordem constitucional). 
Já o Decreto lei 2.449, de 21 de julho de 1988, ao dar nova redação ao artigo 1º inciso V, 
e. parágrafos, do DL 2.445, incidiu no mesmo vício, indicando como base de cálculo do 
PIS a receita operacional bruta da empresa. 
Por essas razões, voto pela declaração de inconstitucionalidade do ,art. 1º, inciso V, e 
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seus parágrafos 1º e 2º, do Decreto lei nº 2.445/88, e ao art.1º do Decreto-lei 2.449/88, na 
parte em que dá nova redação àqueles dispositivos do diploma anterior. 
 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
Nº 560 - CE 

Apelante: LEE NORDESTE S/A 
Adv.: THAIS HELENA DE QUEIROZ NOVITA E OUTROS 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Relator: JUIZ HUGO MACHADO 
 
EMENTA 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA COM FATO GERADOR IDÊNTICO AO DE 
IMPOSTO. TMP E IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. 
- "Para a cobrança de taxas não se poderá tomar como base de cálculo a que tenha 
servido para a incidência dos impostos. 
"(Art.18, § 2ª, da Constituição Federal de 1967, com redação da Emenda nº 1, de 1969). 
Ou, de modo tecnicamente mais exato, "as taxas não poderão ter base de cálculo própria 
de impostos". (CF de 1988, art.145, § 2º). 
- O valor comercial da mercadoria é, inegavelmente, uma expressão adequada a servir 
como base de cálculo de impostos. Não de taxas, que devem ter como base de cálculo 
expressões de grandeza inerentes à atividade estatal específica a. que se liga o 
nascimento da obrigação respectiva. 
- É inconstitucional a cobrança da TMP, cuja base de cálculo é própria de impostos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário 
do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, por maioria, declarar 
inconstitucional a cobrança da Taxa de Melhoramento de Portos, na forma do relatório e 
notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife, 25 de abril de 1990 
Juiz ARAKEN MARIZ - Presidente 
Juiz HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SR. JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de argüição de inconstitucionalidade acolhida 
pela Egrégia Primeira Turma, contra a cobrança da Taxa de Melhoramento de Portos, 
relativamente à importação de equipamentos, por contrariar o disposto no art.18, 2º, da 
Carta Política de 1967. 
A Egrégia Primeira Turma Acolheu a argüição, por entender que a referida Taxa tem a 
mesma base de cálculo do imposto de importação, e decidiu submeter, na forma do 
art.158, do Regimento Interno desta Corte, tal entendimento a este Colendo Plenário, 
tendo a douta Procuradoria Regional Federal opinado pela improcedência da argüição. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 

O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Senhores Juízes, estou absolutamente 
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convencido de que o meu entendimento, acolhido pela Colenda Primeira Turma, é o 
adequado ao deslinde da questão. Assim, mantenho o meu voto, proferido, na Primeira 
Turma, na sessão do dia 12.10.89, nos seguintes termos: 
"A jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, realmente, firmou-se no sentido 
de que a cobrança da Taxa de Melhoramento dos Portos, por ter como base de cálculo o 
valor comercial das mercadorias importadas, não viola o § 2º, do art. 18, da Constituição 
Federal de 1967, com redação que Ihe deu a Emenda nº1, de 1969, ao entendimento de 
que valor comercial não se confunde com preço normal. 
Não obstante o respeito que temos pela jurisprudência da Corte Maior, parece-nos que a 
questão da Taxa de Melhoramento dos Portos não foi adequadamente resolvida, e por 
isto mesmo está a merecer um reexame. 
É indiscutível que a base de cálculo da taxa não pode ser a mesma base de cálculo do 
imposto. Isto decorre da natureza jurídica específica de cada um desses tributos. 
As taxas têm fato gerador que é, ou se liga, a atividade estatal específica relativa ao 
contribuinte, a saber, o serviço público específico e divisível, ou a atividade de polícia, 
vale dizer, a atividade administrativa fundada no poder de polícia. Por isto mesmo, a base 
de cálculo das taxas há de ser sempre uma grandeza ligada a essa atividade estatal 
específica. 
O Professor GERALDO ATALIBA, fundado em lição de GIANINI, ensina serem as taxas 
tributos vinculados a atividade estatal específica relativa ao contribuinte, e afirma que a 
base de cálculo desses tributos vinculados "há de ser uma ordem de grandeza ínsita à 
atividade pública que precisamente os justifica". (Considerações em torno da teoria 
jurídica da Taxa, Revista de Direito Público, da Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 
nº 9, julho/set. de 1969, p.49). 
Este é o entendimento dominante na doutrina, nacional e estrangeira, fundado, aliás, em 
insuperável razão de lógica jurídica. Na verdade, seria absurdo admitir-se a eleição de um 
fato como capaz de criar o dever jurídico de pagar tributo, e adotar-se como critério de 
determinação do valor desse tributo algo inteiramente desligado daquele fato. A base de 
cálculo do tributo não é algo diverso do fato tributável, mas um de seus aspectos. 
De todo modo, ainda que assim não fosse, não poderia a taxa, no Brasil, ter base de 
cálculo idêntica à base de cálculo de imposto, porque tal impossibilidade foi 
explicitamente encartada nosso direito positivo, em prescrição constitucional. 
A Emenda Constitucional nº 18, de 1965, já estabelecia que "As taxas não terão base de 
cálculo idêntica a que corresponda a imposto referido nesta Emenda". (art.18, parágrafo 
único). O Código Tributário Nacional, com base naquela Emenda elaborado, reproduziu 
tal norma em seu art. 77, parágrafo único, com redação determinada pelo Ato 
Complementar nº 34/67. 
A jurisprudência do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, como era de se esperar, 
consolidou-se no acatamento dessa norma. (RE nº 92.142 - Pleno, em RTJ nº 99 p. 230). 
No que se refere especificamente à TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS, o 
Egrégio TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, por sua 6ª Turma, 'já decidiu que "A 
ilegalidade dá exigência é manifesta, uma vez que a T.M.P., não tendo por base de 
cálculo a mensuração de serviço prestado ou colocado à disposição do contribuinte, teria 
a mesma base de cálculo do Imposto de Importação tornando-se adicional deste. E 
esclareceu, naquela oportunidade. Em se tratando de taxa, o custo CIF da mercadoria 
não pode ensejar tal incidência, incondizente com a atividade estatal desenvolvida, 
supedâneo de taxas". (Remessa Ex-Offício nº 109.453-SP, DJU de 04.09.86, pág.15.721). 
O mesmo TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, todavia, por sua 4ª Turma, já decidiu 
que "A jurisprudência do T.F.R. e do S.T.F. já se pacificou no sentido de gue a base de 
cálculo da Taxa de Melhoramento dos Portos não se confunde com a base de cálculo do 
imposto de importação. Por isto mesmo, já proclamou a constitucionalidade da exação, à 
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vista do art. 18, § 2º, da Constituição. Como as referidas alterações legislativas não 
modificaram a base de cálculo da referida taxa, não há sentido, após vários lustros, mudar 
a orientação pretoriana a propósito do tema". (AMS nº 114.660-SP, DJU de 18.06.87, 
pág.12.324). 
Por outro lado, enquanto na AMS nº 114.279-SP, entendeu o Colendo TRIBUNAL 
FEDERAL DE RECURSOS ser a TMP taxa e não preço público, na AMS nº 109.249-SP, 
o mesmo TRIBUNAL afirma que "Apesar de inserida como receita orçamentária da União 
a TMP não perdeu a feição de preço público...,". E o Egrégio SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, por seu turno, confunde a TMP com o AFRMM, como se pode verificar no 
acórdão proferido no RE n= 83.196-AM. (RTJ nº 80, pág.182). 
Vê-se que a matéria não foi tratada com segurança nas Cortes Superiores, sendo 
oportuno, portanto, o seu reexame, posto em casos assim não é recomendável a postura 
acomodada de seguir, simplesmente, o precedente jurisprudencial. 
Vejamos, portanto, alguns aspectos dessa questão, que nos parecem de grande 
relevância. 
A questionada taxa, ao ser instituída, com o nome de Taxa de ' Emergência, era calculada 
em razão do peso das mercadorias objeto de carga e descarga nos portos, nos termos do 
Decreto-lei nº  8.311 de 06.12.1945. Com o advento da Lei nº 3.421, de 10.07.1958, 
passou a denominar-se Taxa de Melhoramento dos Portos, e a ser calculada sobre o 
valor comercial das mercadorias. O Decreto-lei nº 1.507 de 23.12.1976, alterou alíquotas 
mas manteve a mesma base de cálculo, vale dizer, o  valor comercial das mercadorias. 
A questão que se coloca, portanto, é a de saber se valor comercial é, ou não, a mesma 
coisa que preço normal, pois este, vale dizer, o preço normal que a mercadoria, ou sua 
similar, alcançaria, ao tempo da importação, em uma venda em condições de livre 
concorrência, para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no País, é a base de 
cálculo do Imposto de Importação. (CTN art. 20, II e Decreto-lei nº 37, art. 2º, II). 
É da maior evidência que o preço norma! é precisamente o valor comercial. Qualquer 
preço maior, ou menor, que o valor comercial, será seguramente um preço normal. 
Distinguir preço normal das mercadorias importadas; de seu valor comercial, é violar o 
preceito constitucional que proíbe taxas com a mesma base de cálculo dos impostos. 
Ressalto que o TRIBUNAL FEDERAL DE RECÚRSOS chegou a editar súmulas nºs 220 e 
221, de. sua jurisprudência, nas quais afirma inequivocamente, embora de forma implícita, 
que o fato gerador da Taxa de Melhoramento dos Portos não é nenhuma atividade 
estatal, atividade desenvolvida nos portos, mas a entrada da mercadoria no território 
nacional, como tal entendida não a entrada simplesmente física, mas a entrada no sentido 
econômico, isto é, a entrada de mercadoria para integrar-se na economia nacional. Assim, 
inequivocamente afirmou que o fato gerador da Taxa de Melhoramento dos Portos 
realmente é o mesmo fato gerador do imposto de importação. 
Com efeito, diz a súmula nº 220 que as mercadorias oriundas do estrangeiro, com simples 
trânsito em porto nacional, destinadas a outro país não estão sujeitas ao pagamento da 
Taxa de Melhoramento dos Portos (TMP). E a súmula nº 221, por seu turno, estabelece 
que "A Taxa de Melhoramento dos Portos (TMP), referente a mercadoria oriunda do 
estrangeiro com trânsito em porto nacional e destinada a outro porto nacional, somente é 
devida no porto de destino". 
Tais enunciados deixam claro que o fato gerador da Taxa de Melhoramento dos Portos 
realmente é a entrada da mercadoria no território nacional, tal como acontece com o 
imposto de importação. Se o fato gerador da Taxa de Melhoramento dos Portos fosse, 
como deveria ser, a atividade estatal, vale dizer, o serviço portuário, evidentemente seria 
ela devida, ainda que não se configurasse a importação, como entendida nos termos da 
legislação do mencionado imposto. 
Vê-se que o Egrégio TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, data máxima vênia, não 
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equacionou adequadamente o problema porque não destinguiu, como se deve distinguir, 
taxa de imposto. 
Um tributo, para ser taxa, há de ter fato gerador ligado á atividade estatal específica 
relativa ao contribuinte. O nome que lhe atribua o legislador é irrelevante (CTN, art. 4º). 
No dizer de AIRES BARRETO, "nas taxas, a materialidade da hipótese de incidência é 
precisamente um fato consistente em uma atuação estatal, conectada diretamente ao 
obrigado". (Base de Cálculo, Alíquota e Princípios Constitucionais, Editora Revista dos 
Tribunais, São Paulo,1987, p.65). 
Como assevera AIRES BARRETO, com absoluta propriedade, 
"na hipótese de incidência das taxas não se descrevem traços inerentes ao particular 
(como ocorre em relação aos impostos), ao revés, explicita-se fato ínsito ao Estado. Ora, 
devendo a base imponível medir o conteúdo dimensível desses fatos, nos impostos a 
mensuração há de ser do fato ligado ao particular e na taxa daquele que expressa a 
atividade estatal". (Obra cit., p. 70). 
Admitimos que o volume e o peso das mercadorias que embarcam e desembarcam em 
um porto possam funcionar como critérios de mensuração do valor da atuação estatal 
consistente nos serviços portuários de carga e descarga dessas mercadorias nos portos. 
Aliás; a existência de tais serviços não está aqui em apreciação, nem se' discute se os 
mesmos já estão, se existentes, remunerados de outra forma. O que se questiona é se a 
expressão valor comercial diz o mesmo que a expressão preço normal das mercadorias. 
Seja como for, não nos parece razoável entender que o valor das mercadorias tenha 
qualquer relação com os serviços portuários. 
Destaco, finalmente, que a Constituição Federal de 1988 deu tratamento mais adequado 
à questão, estabelecendo que "As taxas não poderão ter base de cálculo própria de 
impostos" (Art.145, § 2º). 
Realmente, com esse dispositivo da Constituição de 1988, que tem natureza de norma 
meramente interpretativa, ficou evidenciado que na verdade é inadmissível uma taxa com 
base de cálculo adequada para imposto, ainda que nenhum imposto tenha aquela base 
de cálculo. Basta, para caracterizar a inconstitucionalidade, que a base de cálculo da taxa 
seja uma expressão econômica, uma grandeza, desvinculada da atividade estatal 
específica relativa ao contribuinte, que não diz respeito a atividade estatal mas é; no dizer 
de ALFREDO AUGUSTO BECKER, um fato signo presuntivo de capacidade contributiva. 
Assim, com o advento da Constituição de 1988, a situação modificou-se de tal sorte que a 
tese corporificada na jurisprudência já. não pode prevalecer. 
Com estas considerações, dou provimento à apelação e reformo a sentença, concedendo 
a segurança impetrada". 
É COMO VOTO. 
 

ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
Nº 976 - AL 

Apelante: SALGEMA MINERAÇÃO LTDA E OUTRA 
Adv.: ROBERTO DONATO BARBOSA PIRES DOS REIS E OUTROS 
Apelado: FAZENDA NACIONAL 
Relator: JUIZ HUGO MACHADO 
 
EMENTA 

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. LEI Nº 7.689/88. 
INCONSTITUCIONALIDADE. 
- A impetração ataca, não lei em tese, mas os efeitos concretos e imediatos da lei, no 
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sistema jurídico nacional. 
- É inconstitucional a exigência da contribuição instituída pela Lei nº 7.689/88, que não 
configura contribuição para a seguridade social, à míngua de Lei Complementar que 
estabeleça o âmbito dentro do qual pode o legislador ordinário criar contribuições sociais 
com fundamento no art.149 da Constituição. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário 
do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, à unanimidade, declarar a 
inconstitucionalidade da Lei nº 7.689/89, na forma do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 02 de maio de 1990 
Juiz ARAKEN MARIZ - Presidente 
Juiz HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SR. JUIZ HUGO MACHADO: Na Egrégia Primeira Turma assim relatei a apelação, 
interposta na AMS 976 - AL: 
"SALGEMA MINERAÇÃO LTDA E OUTRA impetram mandado de segurança preventivo 
contra o Delegado da Receita Federal em Alagoas, objetivando eximir-se de pagar a 
Contribuição Social, instituída pela Lei nº 7.689, de 15 de dezembro de 1988, em virtude 
da inconstitucionalidade de sua exigência, uma vez que: a) só poderia ser instituída por lei 
complementar: b) tem como base de cálculo a mesma do imposto de renda de pessoas 
jurídicas; c) medida provisória é imprestável à sua instituição; d) feriu o princípio da 
irretroatividade. 
Segurança denegada, apela a impetrante, com as razões de fls. 76/89. 
Em suas contra-razões de fls. 97/112, sustenta a apelada, preliminarmente, a carência da 
ação, pois a impetrante se insurge contra lei em tese. No mérito, afirma a 
constitucionalidade da Lei nº 7.689/88". 
A Colenda Primeira Turma rejeitou as preliminares e acolheu a argüição de 
inconstitucionalidade, submetendo tal entendimento ao Egrégio 
Plenário, tendo a ilustrada Procuradoria Regional Federal opinado pela improcedência da 
argüição. 
É O RELATÓRIO. 
 
VOTO 

O SR. JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Na sessão do dia 19.10.89, a Egrégia Primeira 
Turma, acolhendo o voto deste Juiz, considerou inconstitucional a cobrança da 
contribuição social de que trata a Lei nº 7.689/88, 
Não faço qualquer alteração no voto que proferi naquela oportunidade, por estar 
absolutamente convencido de que aquele entendimento ajusta-se, perfeitamente, ao caso 
de que se cuida. 
Mantenho, assim, o meu voto, proferido nos seguintes termos: 
"A Constituição de 1988 previu duas espécies distintas de contribuições sociais, a saber: 
a) A contribuição social, prevista no art. 149, que pode ser desdobrada em duas 
subespécies, vale dizer, de intervenção no domínio econômico, e de interesse das 
categorias profissionais ou econômicas. 
b) A contribuição para a seguridade social, prevista no art. 195, desdobrada em três 
subespécies, nos termos dos itens I a III do mencionado dispositivo constitucional, vale 
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dizer, a dos empregadores, a dos trabalhadores, e a dos apostadores nos concursos de 
prognósticos. 
Essa classificação não se faz arbitrariamente. Ela tem fundamento na análise dos 
dispositivos mencionados, que permite a individualização de cada uma das duas espécies 
mencionadas, a partir do respectivo regime jurídico constitucional. 
A contribuição social do art. 149 está sujeita ao regime tributário. Completam-Ihe o regime 
jurídico a exigência de lei complementar para sua criação, e ainda, o ser instrumento 
exclusivo da União, de intervenção no domínio econômico, ou de proteção de interesses 
das categorias profissionais ou econômicas. 
A contribuição para a seguridade social, está sujeita ao regime tributário salvo quanto ao 
princípio da anterioridade. Esta ressalva e as disposições da cabeça e dos itens I a III, do 
art. 195, compõem seu regime jurídico constitucional específico. 
Segundo o Professor ALCIDES JORGE COSTA, "a contribuição a que se refere a Lei nº 
7.689/88 enquadra-se no art. 195 da Constituição e, em decorrência, fica submetida à 
disciplina constitucional aplicável às contribuições, sendo, pois, irrelevante, discutir se 
estas contribuições são ou não impostos". (Repertório IOB de Jurisprudência, nº 11/89, 
p.183). Na verdade a referida Lei pretendeu criar uma contribuição para a seguridade 
social, como se vê de seu art.1º, a dizer de sua destinação, e de outros dispositivos 
pertinentes a aspectos de direito intertemporal, indicadores de que o legislador entendeu 
sujeita aquela contribuição ao regime jurídico do art.195 da Constituição. 
Sem embargo do grande respeito que nos merecem as lições, sempre muito bem 
elaboradas, do eminente Professor da Universidade de São Paulo, não nos parece que a 
"contribuição" criada pela Lei nº 7.689/88 caiba no regime jurídico constitucional da 
contribuição para a seguridade social, estabelecido pelo art. 195 da Constituição de 1988, 
como passamos, data vênia, a demonstrar. 
Segundo o art. 195, da Constituição Federal, a seguridade social será financiada por toda 
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes 
dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das 
contribuições sociais que expressamente enumera. 
A sociedade financia a seguridade social, de forma direta, com o , pagamento das 
contribuições elencadas nos itens I, II e III do art. 195; e de forma indireta, através dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma da lei. 
Assim, é possível chegar-se a uma conclusão importante: é contribuição para a 
seguridade social somente aquela prevista nos itens I, II, e III do art.195, cuja destinação 
foi estabelecida pela própria Constituição. 
Por força de normas da Constituição, o sistema de seguridade social tem gestão 
administrativa e orçamento próprios (art. 165, § 5º, item III, art.194, parágrafo único, item 
VII, e art.195, § 2º). Seus recursos, portanto, não integram o orçamento fiscal da União 
(art.165, § 5º, item I). A contribuição para a seguridade social constitui receita neste 
orçamento; arrecadada diretamente por quem exerça a administração do sistema. 
Assim, é da essência do regime jurídico específico da contribuição para a seguridade 
social a sua destinação constitucional. Não a destinação legal do produto de sua 
arrecadação, mas a destinação constitucional, vale dizer, o vínculo estabelecido pela 
própria Constituição entre a contribuição e o sistema de seguridade social, como 
instrumento de seu financiamento direto pela sociedade, vale dizer, pelos contribuintes. O 
fato de a lei destinar recursos do orçamento da União para a seguridade social configura 
forma indireta de financiamento desta pela sociedade. Não tem, nem poderia ter, a virtude 
de transformar as exações arrecadadas pela União em contribuições sociais. 
Com efeito, a sociedade financia a seguridade social, de forma indireta, com o pagamento 
dos tributos em geral, ou mais exatamente, ao efetuar o pagamento de qualquer ingresso, 
vale dizer, ao fornecer recursos financeiros, a qualquer título, ao tesouro da União, dos 
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Estados, do Distrito Federal e ou dos Municípios. A forma é indireta precisamente porque 
quem paga não tem relação jurídica com a seguridade social, e a destinação, a esta, dos 
recursos financeiros, fica a depender de lei. Quem paga não está cumprindo nenhum 
dever jurídico para com a seguridade social. 
A Lei nº 7.689/88 estabelece que a administração e fiscalização da contribuição por ela 
criada compete à Secretaria da Receita Federal, e que a ela se aplica, no que couber, a 
legislação do imposto de renda, referente à administração, ao lançamento, à consulta, à 
cobrança, às penalidades, às garantias e ao processo administrativo. Por outro lado, a 
"contribuição" por ela instituída não tem qualquer relação com os benefícios da 
Previdência Social, não se podendo qualificar, portanto, como contribuição para a 
seguridade. Insubordina-se, como facilmente se vê, ao regime jurídico constitucional da 
contribuição para a seguridade social, pondo-se em frontal e insuperável conflito, 
especialmente com a norma do art. 194, parágrafo único, item V, segundo o qual há de 
ser observada "equidade na forma de participação no custeio", e VII, segundo a qual a 
seguridade social há de ser organizada com observância do "caráter democrático e 
descentralizado da gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial 
de trabalhadores, em resários e aposentados." 
Em sendo assim, está claro que a contribuição criada pela Lei nº 7.689/88 não é uma 
contribuição para a seguridade social, posto que não se comporta no regime jurídico 
constitucional desta. 
Não se venha argumentar que a passagem do orçamento da previdência social para o 
Ministério da Fazenda invalidou a definição, por nós formulada, do regime jurídico da 
contribuição para a seguridade social. Na verdade a arrecadação e fiscalização das 
contribuições previdenciárias continua sendo feita pela autarquia previdenciária, com a 
aplicação de legislação própria. Continua existindo relação jurídica entre os contribuintes 
da previdência social e a pessoa jurídica que a administra. De todo modo, se assim não 
for entendido, tem-se de concluir pela inconstitucionalidade da medida centralizadora, que 
impõe, flagrantemente, maus tratos aos dispositivos constitucionais, especialmente aos 
que determinam a existência de administração própria de um orçamento próprio para a 
seguridade social (art.194, parágrafo único, item VII; art.198, parágrafo único e art. 204). 
Resta saber se a criação da questionada contribuição teria respaldo em outro dispositivo 
constitucional. 
O art.149, como visto acima, só autoriza a criação de contribuição social de intervenção 
no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais e econômicas. É fácil de 
se ver que também aí não se acomoda a malsinada "contribuição", que não constitui 
forma de intervenção no domínio econômico, nem muito menos é do interesse de 
categorias profissionais ou econômicas. De todo modo, as demais prescrições, que 
integram o regime jurídico da contribuição social prevista no art. 149, não foram 
atendidas. de sorte que a invocação daquele dispositivo constitucional é incapaz de 
validar a Lei em referência. 
Realmente, a criação das contribuições sociais de que trata o art. 149 da Constituição 
depende de Lei Complementar editada nos termos do art.146, item III. Tal assertiva pode 
ser facilmente demonstrada. 
A Constituição estabelece o âmbito de cada tributo, isto é, define a área factual dentro da 
qual o legislador ordinário pode definir a hipótese que, ocorrendo, fará surgir o dever 
jurídico de pagar o tributo. Atribui, é certo, à União Federal, a denominada competência 
residual, isto é, a competência para instituir tributos não elencados, e que, por isto 
mesmo, não têm seu âmbito definido. O legislador poderia, no uso dessa competência 
residual, criar tributos livremente. Mas o constituinte teve o cuidado de exigir, em primeiro 
lugar, que essa competência residual seja exercitada somente por lei complementar. 
Depois, que os tributos criados no exercício dessa competência sejam não cumulativos e 
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não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio dos discriminados na Constituição. 
Assim agindo, o constituinte evitou dar ao legislador ordinário um cheque em branco, que 
pudesse ser livremente utilizado. 
Do mesmo modo, ao cuidar das contribuições para a seguridade social, admitiu o 
constituinte a instituição de outras fontes de custeio, além das expressamente previstas, 
mas teve o cuidado de determinar que essa competência fosse exercida mediante lei 
complementar. 
No art.149, a Constituição estabelece que as contribuições ali previstas podem ser 
criadas pela União, "observado o disposto no art. 146, III, e 150, I e III... "Teve, assim, o 
mesmo cuidado, vale dizer, o cuidado de não colocar nas mãos do legislador ordinário um 
cheque em branco. 
Não se diga que tal interpretação leva à impossibilidade da criação de quaisquer 
impostos, inclusive pelos Estados e Municípios. Os impostos previstos na Constituição 
podem ser criados por lei ordinária de cada entidade tributante, salvo, é claro, as 
hipóteses nas quais a Constituição exige lei complementar. Mas em relação às 
contribuições de que trata o art.149, a exigência da lei complementar é indevida tanto 
porque é expressamente facultada pelo art.149, que exige seja observado o disposto no 
art.146, III, como porque, a não ser assim restará todo o sistema de garantias 
constitucionais do contribuinte. 
Realmente, como as contribuições ali previstas não tiveram o seu perfil delimitado pela 
Constituição, poderiam ser criadas para incidir sobre os mesmos fatos que já servem de 
suporte para a incidência de outros tributos. Poderiam ser criadas, assim, com 
fundamento no art.149, contribuições sobre lucro, sobre importação, sobre exportação, 
sobre circulação de mercadorias e serviços, e tudo o mais que o legislador pretendesse 
tomar como fato gerador do dever jurídico de pagar tais contribuições. 
Não é razoável entender-se que o constituinte tenha pretendido dar ao legislador esse 
cheque em branco, sem limite de saldo, permitindo-lhe tributar o que bem entendesse, 
bastando dar ao tributo o nome de contribuição social. 
Resta saber se a questionada "contribuição" poderia ser validamente cobrada como 
imposto, tendo em vista que na natureza jurídica específica do tributo a sua denominação, 
adotada pela lei, não é relevante. A ser imposto, teria de ser criado no exercício da 
competência residual, ou então poderia ser um adicional ao imposto de renda. 
Como imposto, criado com fundamento na competência residual da União, dita 
"contribuição" é igualmente inadmissível, posto que desatendidas, flagrantemente, pela 
Lei nº 7.689/88, as prescrições do art. 154, item I, da Constituição. 
Poder-se-ia sustentar, finalmente, que a "contribuição" em causa é simplesmente um 
adicional do imposto de renda das pessoas jurídicas. Na verdade é razoável considerar-
se que é esta sua natureza jurídica; e neste caso, o produto de sua arrecadação está 
sujeito à partilha, da mesma forma que o produto da arrecadação do imposto de renda 
(Constituição Federal, art.159, item I c/c art.160). 
Com a medida provisória convertida na Lei em exame na verdade pretendeu o Governo 
Federal aumentar o volume de recursos a sua disposição, sem aumento significativo da 
carga tributária, em prejuízo dos Estados e dos Municípios, como observou RICARDO 
MARIZ DE OLIVEIRA, "na medida em que estes têm participação na arrecadação do 
imposto de renda, a qual ficou formalmente reduzida, e não têm participação na 
arrecadação da previdência social, a qual ficou conseqüentemente majorada". E como 
registra MARIZ DE OLIVEIRA, Esta burla legal se enfatiza quando se constata que o 
orçamento da previdência social passou recentemente para o Ministério da Fazenda" 
(Repertório IOB de Jurisprudência, 1ª quinzena de abril de 1989, nº 7/89, p.118). 
Assim, mesmo considerando razoável entender-se que a "contribuição" em causa é um 
adicional ao imposto de renda das pessoas jurídicas, entendo que se não deve utilizar tal 
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possibilidade para validar sua cobrança. Em primeiro lugar, porque seria inverter a 
finalidade da regra contida no art. 4º do Código Tributário Nacional, que se destina a 
proteger o contribuinte contra a indevida atribuição de denominações inadequadas como 
forma de burlar vedações constitucionais. Em segundo lugar, porque seria a negação do 
conteúdo ético do Direito, desde que se estaria, assim, viabilizando o artifício utilizado 
pela União, em detrimento dos Estados e Municípios. Em terceiro lugar, finalmente, 
porque tal implicaria grave lesão ao princípio federativo, posto que, admitida como válida 
a prática de criar adicionais ao imposto de renda, com o nome de contribuições sociais, 
poderia a União Federal criar também com o nome de contribuições sociais, adicional ao 
IPI, reduzindo as alíquotas deste, restando, assim, aberto o caminho para a destruição da 
Federação. 
Na Constituição de 1988 verifica-se o cuidado, revelado já em constituições anteriores, 
com a preservação da forma federativa do Estado brasileiro. Realmente, ao dispor a 
respeito da Emenda à Constituição, determinou taxativamente que não será objeto de 
deliberação qualquer emenda tendente a abolir essa forma de Estado. 
De que valeria tão enfático dispositivo constitucional se admitíssimos que, por via oblíqua, 
pudesse o legislador ordinário federal tornar inóqua, a discriminação constitucional de 
rendas tributárias, sustentáculo mais forte de federação brasileira? 
Em conclusão, entendo ser inconstitucional a Lei nº 7.689/88, que instituiu a questionada 
contribuição social, e assim dou provimento à apelação e concedo a segurança 
impetrada". 
É COMO VOTO. 

 


