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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 661-AL 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Agravante: GILDO DE LISBOA SOARES 
Advogado: DR. GIVAN DE LISBOA SOARES 
Agravado: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogado: EVERALDO JOSÉ LYRA DE ALMEIDA E OUTRO 
 
EMENTA 

Executivo Fiscal. Intimação da penhora. Bem móvel. Alegativa da falta de intimação do 
cônjuge. Nulidade argüida por quem Ihe deu causa. 
- Nulidade argüida pelo executado, da falta de intimação de sua esposa, da penhora de 
bem imóvel do casal. Há de ser levada em conta a certidão do oficial de justiça de que, 
por ocasião da intimação feita a ambos, os mesmos afirmaram não serem casados 
civilmente. Considera-se, pois, intimada a mulher, ainda que não tenha aposto sua 
assinatura no mandado. De qualquer forma, se nulidade houvesse, não poderia ser 
argüida por quem Ihe deu causa, consoante dispõe o art. 243 do CPC. 
- Agravo a que se nega provimento. 
 
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 voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRlO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Gildo de Lisboa Soares agravou de 
instrumento da decisão do MM. Juiz de Direito da Comarca de Maribondo - Alagoas que 
não deferiu a intimação de sua esposa, de bem imóvel pertencente ao casal. 
É do seguinte teor a decisão agravada, proferida pelo MM Juiz nos autos da Ação de 
Execução (Carta Precatória): 
"Conforme consta da Certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.12, verso o próprio 
executado informou o Oficial de Justiça, na presença de sua esposa que não era casado. 
Agindo, assim, de má-fé para, afinal, requerer a anulação dos atos praticados. Observe-
se, ainda, que em sua certidão o Sr. Oficial de Justiça certificou que a esposa do 
executado encontrava-se presente quando da penhora. 
Assim, intimada já se acha a mesma da aludida penhora. Assim, defiro em parte o 
requerido pela executada às fls. 26, para determinar o Sr. Oficial de Justiça que intime o 
executado da avaliação de fls.12. 
Intimem-se". 
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Como fundamento do pedido de reforma da decisão, agravante traz à baila o artigo 699 
do CPC. 
Em resposta às razões do agravante, diz a CEF que merece ser mantida a decisão 
agravada, primeiro porque não foi a mulher que alegou tal fato e, segundo, que a mesma 
se encontrava presente no ato de intimação da penhora, inclusive alegando que não era 
casada com o executado. Trouxe aresto da lavra do eminente Ministro Pádua Ribeiro: "A 
nulidade consistente na falta de intimação da penhora à mulher somente por esta pode 
ser alegada" 
(TFR - 4ª Turma, AC 48.182-BA, DJU 07.05.81 ). 
Mantida a decisão agravada, subiram os autos a este Egrégio Tribunal, onde o MPF 
opinou pelo provimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): Verifica-se do Mandado de Penhora 
expedido pelo Juízo deprecado, no caso o MM. Juiz de Direito da Comarca de Maribondo-
AL, haver o mesmo determinado a intimação do executado e que, sendo ele casado, 
também fosse intimada sua esposa acerca da penhora do imóvel situado naquele 
Município, para embargar, querendo, no prazo da lei. 
Da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça no anverso daquele mandado, em data de 
19.04.89 (fls. 09v), consta o seguinte: 
"Certifico ainda que o Sr. Gildo Lisboa Soares informou a mim, oficial de justiça e na 
presença de sua esposa casada ou não, que os mesmos não eram casados, sendo 
confirmado pela própria senhora que se encontrava presente à intimação. 
Sendo assim e achado conforme declara o executado, vai devidamente assinada a 
penhora por mim oficial de justiça, pelo executado que diz não ter esposa casada 
civilmente, e ao mesmo tempo intimado para querendo embargar no prazo da lei". 
Como se vê, a certidão do Oficial de Justiça, merecedora da mais absoluta fé, diz tudo. A 
intimação da penhora foi feita perante o executado e sua mulher, ocasião em que ambos 
afirmaram não serem casados civilmente. E se assim o afirmaram, pretenderam provocar 
uma nulidade do processo que, a perdurar, não poderia ser alegada pelo ora agravante, e 
sim pela esposa, caso não houvesse esta concorrido para a mesma. Mas se ambos 
concorreram para a apontada nulidade, como se depreende da certidão do oficial de 
Justiça, não podem agora alegá-la, tendo em vista o disposto no art. 243 do CPC, 
segundo o qual a decretação de nulidade "não pode ser requerida pela parte que Ihe deu 
causa" 
De uma forma ou de outra, há de concluir-se que, casada ou não com o executado, a sua 
mulher foi intimada da penhora juntamente com ele, embora não tenha aposto sua 
assinatura no Mandado. Vale, portanto, o que consta da certidão lavrada pelo Oficial de 
Justiça/ 
Isto posto, tenho por corretíssimo o despacho recorrido, razão por que nego provimento 
ao Agravo. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 875-PE 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Agravante: BARTOLOMEU DE SOUZA LEÃO OLIVEIRA E OUTROS 
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- INPS 
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Advogado: DR. MANOEL RAMIRO DE Oliveira (AGRTE.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Sentença. Intimação. Omissão do nome de um dos dois advogados dos 
autores. Alegação de irregularidades do ato. 
- Quando se verifica que dois ou mais advogados foram constituídos pela mesma parte 
desde o início da ação, participando conjuntamente de todos os atos processuais e 
dividindo responsabilidades de forma solidária perante seu constituinte e o Juiz, haverá de 
observar-se a orientação jurisprudencial segundo a qual a intimação de um só desses 
procuradores é o bastante para tornar o ato regular e a intimação produzir os seus efeitos 
legais. 
- Mas, no caso em concreto, uma vez demonstrado que a advogada em favor da qual se 
deu o substabelecimento da procuração com reserva de iguais poderes o foi apenas para 
comparecer à audiência de instrução e julgamento, à qual o procurador dos autores 
estava ocasionalmente impedido de fazer-se presente, a omissão do nome deste último 
no expediente de publicação da sentença torna nulo o ato de intimação, afetando, assim, 
aquilo que configuraria coisa julgada contra os autores. 
- Agravo a que se dá provimento. 
 
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 voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 22 de novembro de 1990 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: BARTOLOMEU DE SOUZA LEÃO OLIVEIRA 
E OUTROS agravaram de Instrumento do despacho que não recebeu o recurso de 
apelação, por intempestivo. 
Alegam os agravantes que as intimações de sentenças devem conter o nome de todos os 
advogados como preceituam os artigos 242 e 236, § 1º, do CPC. Pedem a reforma do 
despacho agravado para que seja recebida a apelação da sentença por não ter constado, 
na intimação, o nome de um de seus advogados. 
Regularmente intimada, a autarquia-agravada não apresentou contra-razões. Subiram os 
autos a este Egrégio Tribunal e a mim couberam, por distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): Os Tribunais, apreciando casos 
idênticos, têm decidido que não há necessidade de serem intimados todos os advogados 
da mesma parte, bastando a intimação de um só deles, mesmo que haja substabelecido 
com reserva seus poderes. Vários Acórdãos neste sentido são citados por THEOTÔNIO 
NEGRÃO in CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL e Legislação Processual em Vigor,17ª Ed., 
pág.131, nos ligeiros comentários que faz ao art. 236, § 1º, do CPC. 
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No caso da Ação Ordinária a que se refere o presente Agravo, entretanto, a situação é 
peculiar. O Dr. Manoel Ramiro de Oliveira, na condição de advogado único constituído por 
vários litisconsortes ativos, ajuizou a Ação, cuja inicial foi apenas por ele subscrita. 
Somente ele acompanhou a tramitação do feito, recebendo as intimações regulares 
através do órgão oficial. 
Ocorre que, quando da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15 de abril 
de 1986, o referido procurador, impedido de comparecer à mesma, substabeleceu 
naquela mesma data seus poderes na pessoa da Dra. Maria Magna Dutra Medeiros, 
ficando-Ihe, porém, expressamente reservado o direito de continuar atuando no feito (vide 
fls. 40 e 43 destes autos). 
Mesmo assim, quando da publicação da sentença que julgou improcedente a ação, o 
nome do Dr. Manoel Ramiro de Oliveira foi omitido no expediente respectivo, figurando 
apenas o da Dra. Maria Magna Dutra Medeiros. Tal fato levou o advogado a ingressar 
com a apelação muito depois de transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias da publicação 
da sentença tendo o juiz deixado de receber o recurso, por considerá-lo intempestivo. Daí 
a razão do presente Agravo, em que se pretende seja a apelação recebida face à 
omissão do nome do procurador dos autores no expediente intimatório. 
Entendo que, na espécie, merece acolhimento o Agravo. O Dr. Manoel Ramiro de 
Oliveira, como advogado único dos promoventes, iniciou e acompanhou toda a tramitação 
do feito, somente deixando de comparecer à audiência de instrução e julgamento por ter 
outro compromisso profissional naquele mesmo dia e hora. Mas, para que não houvesse 
prejuízo para seus constituintes, substabeleceu a procuração à Dra. Maria Magna Dutra 
Medeiros, que compareceu ao ato, ocorrendo, todavia, que o substabelecimento o foi com 
reserva de iguais poderes. 
Caso ambos os advogados houvessem sido constituídos desde o início, participando 
conjuntamente de todos os atos processuais, dividindo responsabilidades, assim, haveria 
de observar-se a orientação jurisprudencial segundo a qual a intimação de um só dos 
advogados constituídos pela mesma parte é o bastante para tornar o ato regular e a 
intimação produzir os seus efeitos legais. 
No caso do presente Agravo, porém, em que está suficientemente demonstrado que a 
presença da advogada em favor da qual se deu o substabelecimento com reserva de 
poderes foi apenas para comparecer a uma audiência à qual o verdadeiro procurador 
estava ocasionalmente impedido de fazer-se presente, não há dúvida de que o nome 
deste último deveria continuar constando das intimações a serem posteriormente 
realizadas no processo. E tendo o nome dele sido omitido do expediente de publicação da 
sentença e intimação das partes, tal intimação, a meu ver, está eivada de nulidade, 
afetando, assim, aquilo que se denominaria de coisa julgada contra os autores. 
Dentro destas considerações, dou provimento ao Agravo para considerar tempestiva a 
apelação interposta pelos autores ora agravantes, cujo seguimento determino. 
É como voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1094-SE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravada: LISENGEL LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. 
Advogado: DR. ANTÔNIO JOSÉ NOVAES GOMES (AGDA.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Adjudicação pela Fazenda Nacional dos bens penhorados. Art. 24 da 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Lei 6.830/80. 
1- Não embargada a execução ou rejeitados os embargos, a Fazenda Nacional poderá a 
qualquer tempo, mesmo antes do leilão, adjudicar os bens penhorados pelo preço da 
avaliação. 
2 - Em havendo leilão, se não houver licitante, a adjudicação dos bens penhorados 
poderá ser exercida pela Fazenda Pública, a qualquer prazo, desde que findo o leilão, 
pelo preço da avaliação. 
3 - Havendo licitantes, tal direito há de ser exercido pela Fazenda Pública, em até 30 dias, 
a contar do leilão, com preferência em igualdade de condições com a meIhor oferta. 
4 - Em caso de inexistência de leilão ou de ausência de licitante, quando este houver, 
hipóteses em que a adjudicação será feita pelo preço da avaliação, cuidará o juiz para 
evitar maior prejuízo ao executado, determinando, se o caso, a reavaliação dos bens 
penhorados, em termos de encontrar o preço justo para a alienação judicial dos mesmos. 
5 - No caso presente, certifica-se a inexistência de licitante, não havendo, pois, como se 
falar em prazo para a Fazenda Nacional adjudicar os bens penhorados, vez que findo o 
leilão, devendo tão-só o juiz do 1º grau cuidar para que se atribua aos bens, objeto da 
adjudicação requerida, o preço justo, determinando que se proceda à reavaliação dos 
mesmos, se o caso. 
6 - Pelo provimento do agravo. 
 
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,19 de fevereiro de 1991 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A FAZENDA NACIONAL, nos autos da 
Execução Fiscal 12561 /87 que move contra LISENGEL LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS 
LTDA, agravou de instrumento do despacho do MM. Juiz que indeferiu o seu pedido de 
adjudicação, por seródio, e deferiu o pedido da executada em converter adjudicação 
anterior em pagamento em espécie. 
Das peças trasladadas consta: 
- fls. 14 - Auto de adjudicação, datado de 23/01/90, referente a dois aspiradores de pó, 
objeto de leilão realizado em 14/12/89; 
- fls. 11 - Petição da executada, datada de 19/06/90 e despachada em 06/08/90 (fls.15), 
favoravelmente, requerendo a substituição dos bens adjudicados (2 aspiradores de pó), 
por pagamento atualizado, em espécie; 
- fls. 13 - Auto de penhora e depósito de 1 aspirador de pó, cor verde/bege, datado de 
24/04/90; 
- fls. 12 - Auto negativo de leilão, realizado em 19/07/90, datado de 20/07/90, referente à 
penhora de fls.13; 
- fls. 15 - Petição da Fazenda Nacional, datada de 02/08/90 e despachada e, 06/08/90 - 
objeto do presente Agravo -, requerendo a adjudicação do bem penhorado (fls. 13) e 
leiloado (fls. 12). 
Sem resposta da agravada, embora regularmente intimada. 
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Mantida a primeira parte do despacho agravado (fls. 23/29) ao fundamento de que o 
momento de requerer a adjudicação se consuma no encerramento do leilão, nos termos 
do art. 24, a, II da Lei 6830/80. Reformada a segunda parte do referido despacho. 
Vindo-me os autos por distribuição, despachei em diligências, devidamente atendidas 
pela Secretaria da Vara, em 1ª. Instância, que certificou o valor da causa em 122,09 
OTNs e apensou os autos da E.F. 12561/87 (2 volumes). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Enquanto no artigo 714 e seguintes 
do CPC, tratando do pagamento ao credor pela adjudicação dos bens penhorados, a 
mesma poderá se dar desde que finda a praça sem licitantes, não estabelecendo tal 
diploma prazo para o credor ou credores a exercerem. A Lei 6830/80 em seu art. 24 
dispõe que a Fazenda Pública pode exercê-la: 
I - antes do leilão, pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada, ou 
rejeitados os embargos. 
II - Findo o leilão, caso em que: 
a - se não houver licitante, pelo preço da avaliação; 
b - havendo licitante, com preferência, em igualdade de condições com a melhor oferta, 
no prazo de 30 (trinta) dias. 
Verifica-se de logo que tal diploma legal só fixou prazo para a Fazenda Pública exercer a 
adjudicação no caso de haver licitante, caso em que o fará em até 30 dias após findo o 
leilão, e com preferência, em igualdade de condições, com a melhor oferta. Nesta 
hipótese, o prazo para a Fazenda Pública é singelo, observa Theotônio Negrão em 
comentando tal artigo, correndo automaticamente, da data do leilão, e não em dobro. 
A conclusão, pois, se me apresenta simples. Em não sendo embargada a execução ou 
rejeitados os embargos a adjudicação poderá se dar sem que tenha havido o leilão (antes 
do leilão diz o texto da Lei) e pelo preço da avaliação. Em havendo leilão findo o mesmo, 
pelo preço da avaliação e sem prazo algum após o final do leilão. Em havendo licitante, aí 
sim, terá a Fazenda Pública o prazo de 30 dias que Ihe será contado, não em dobro, e 
terá como termo a quo a data do leilão e, só neste caso, se há de falar em prazo para que 
a mesma exerça tal direito, com preferência e em igualdade de condições com a melhor 
oferta. 
Neste caso a Jurisprudência assim já se firmou. 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 415-SE 
Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Agravante: FAZENDA PÚBLICA 
Agravado: LISENGEL LIMP. E SERV. GERAIS LTDA 
EMENTA: 
Executivo Fiscal. Fazenda Nacional. Adjudicação. 
Ausência de Licitante no Leilão. Prazo. 
- Não tendo havido licitante quando do leilão do bem penhorado, o pedido de adjudicação 
com base no art. 24, II, "a", pode ser formulado em prazo além de 30 (trinta) dias 
previstos para hipótese da alínea "b", que diz respeito à existência de licitantes. 
- Agravo a que se dá provimento. 
Destaco do voto do Relator: 
O art. 24 da Lei na 6.830/80 faculta à Fazenda Pública adjudicar os bens penhorados em 
duas oportunidades: antes do leilão e findo o leilão (inciso I e II). Na segunda hipótese, 
isto é, findo o leilão, poderão ocorrer duas situações: a de não ter havido licitante, caso 
em que a adjudicação poderá ser feita pelo preço da avaliação dos bens; a de ter havido 
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licitantes, caso em que a Fazenda Pública, com preferência e em igualdade de condições 
com a melhor oferta, poderá adjudicar os bens no prazo de 30 (trinta) dias. 
Veja-se bem que, no caso de inexistência de licitante (art. 24, II, "a"), a Lei não estabelece 
prazo, este somente exigido, de 30 (trinta) dias, quando o leilão tenha registrado licitantes 
(art. 24, II, "b"). Assim, não há dúvidas de que, "Não havendo licitantes, o pedido de 
adjudicação pode ser formulado mais de 30 dias após o leilão". (RT 596/98. Vide CPC e 
Leg. Processual em vigor. THEOTONIO NEGRÃO.17ª Ed., pág. 625. 
Face ao exposto, dou provimento ao Agravo, para reformar o despacho e determinar ao 
MM Juiz a quo que aprecie o pedido de adjudicação formulado pela recorrente." 
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 414-SE 
Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Agravante: FAZENDA NACIONAL 
Agravado: LISENGEL LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. 
EMENTA: 
Execução Fiscal. Leilão. Ausência de Licitantes. 
Adjudicação pela Fazenda Nacional dos bens penhorados. 
Momento. Art. 24, da LEF. 
I  - Para que a FAZENDA PÚBLICA exercite o direito de adjudicação de que trata o art. 
24, Il,a e b , da LEF, não há prazo fixo, bastando somente que não tenha havido licitantes 
no leilão. 
II - Agravo provido." 
Observo que no Ag. 686 - SE esta Egrégia Turma, por maioria, no caso o voto condutor 
foi do Eminente Juiz José Delgado, acompanhado por mim, entendeu que, em não 
havendo licitante, não se daria à Fazenda o prazo de até 30 dias, após findo o leilão, para 
o exercício de tal direito, mas sim, ela deveria exercê-lo de logo, incontinenti. 
No caso, moveu o posicionamento do voto condutor evitar um prejuízo ao devedor, vez 
que não se dispunha no momento de condições que pudessem, com segurança, verificar 
a atualização ou não da avaliação. Ressalvando esta hipótese, posiciono-me no sentido 
de entender que em caso de inexistência de leilão ou em havendo este, mas sem licitante, 
não há que falar em prazo para a Fazenda exercer a adjudicação, posição esta já 
adotada, igualmente, pelo eminente Dr. Delgado que juntamente comigo, acompanhou à 
unanimidade o não menos eminente Dr. Nereu Santos em tal entendimento, no Ag. 414 - 
SE. 
No caso presente, certifica-se a inexistência de licitante no leilão havido (fls. 183). É, pois, 
hipótese onde, findo o leilão, não existe prazo para a Fazenda, pelo preço da avaliação, 
adjudicar os bens. Claro que na hipótese há de cuidar o Juiz pela justiça do preço, 
determinando, se o caso, a reavaliação dos bens penhorados. Pelo provimento do agravo. 
É o meu voto. 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1107-CE 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Agravante: LAURA LIMA BASTOS 
Agravado: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: (AGR.TERANCISCO ALVES DE ALBUQUERQUE E OUTRO 
 
EMENTA 

Constitucional. Art.100 da CF/88. Fazenda Nacional. Crédito de Natureza Alimentícia. 
Precatório. 
- O art.100 da Constituição Federal, ao dispor que os pagamentos devidos pela Fazenda 
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Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica 
de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, excetua os créditos 
de natureza alimentícia. Isto significa que, dispondo a entidade pública devedora de 
autonomia financeira e recursos orçamentários próprios específicos, como ocorre com a 
Previdência Social, o pagamento será efetuado diretamente em Juízo, dispensado o 
precatório. Tal, porém, não pode ocorrer em relação à União Federal cujas delegacias 
fazendárias ou órgãos assemelhados não dispõem de autonomia financeira nem de 
recursos orçamentários para fazer face a esses pagamentos, geralmente de exercícios 
findos. Para esses pagamentos devidos pela União Federal, indispensável se faz o 
precatório, ao qual deve emprestar-se absoluta prioridade. 
- Agravo de instrumento desprovido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que não 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 voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,18 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Trata-se de agravo de instrumento interposto 
por Laura Lima Bastos contra decisão de fls. 99/v, do MM. Juiz a quo que, reconsiderando 
despacho anterior, determinou o pagamento de créditos alimentícios sem dispensar a 
expedição de precatório. 
A agravante, em suas razões, às fls. 03/05, manifestou-se contrariamente à opinião do 
eminente julgador, entendendo que o art.100 da Constituição Federal dispensa de 
precatórios todos os créditos de natureza alimentícia. 
O agravado, respondendo ao recurso às fls. 18/19, alegou que a intenção do legislador 
constituinte não foi a de dispensar os precatórios dos créditos alimentícios, mas apenas 
de não sujeitá-los à ordem cronológica. 
Regularmente processados, vieram os autos a este Egrégio Tribunal, sendo a mim 
distribuídos. 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): O entendimento firmado pelas 
Turmas deste Egrégio Tribunal é o de que "A Constituição de 1988 exclui, 
expressamente, os créditos de natureza alimentícia a serem liquidados pela Fazenda 
Pública do sistema de precatórios" (Acórdão lavrado pelo Sr. Juiz José Delgado no AG nº 
1.054-PE). 
Também aderi a este entendimento, segundo o qual o art. 100 da Carta Magna, ao fazer 
tal exceção, pretendeu emprestar celeridade aos pagamentos devidos pela Fazenda 
Pública, relativos a crédito de natureza alimentícia liquidados em favor de terceiros, não 
simplesmente para que os respectivos precatórios tivessem prioridade, mas para que os 
pagamentos fossem efetuados diretamente, pelo próprio órgão de origem. 
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Segui, entretanto, a respeito do assunto, a linha de entendimento de outros Juízes, entre 
os quais o eminente Juiz RIVALDO COSTA, quanto à dificuldade ou até mesmo a 
impossibilidade dos pagamentos devidos pela União Federal serem realizados 
diretamente por suas Delegacias da Receita Federal ou do Ministério da Fazenda, ou, 
ainda, por outros órgãos que Ihe são afetos. É que tais repartições não dispõem de 
recursos orçamentários próprios, nem de recursos destinados a tais pagamentos, 
mormente quando se trata de créditos de exercícios findos. Assim, fica impossível o 
atendimento, de sua parte, a uma ordem judicial para pagamento desses créditos, para os 
quais a única solução viável é a da requisição do pagamento mediante a expedição do 
precatório. 
Tal não ocorre com os créditos de natureza alimentícia devidos pela Previdência Social ou 
por outras entidades de direito público, que dispõem de recursos orçamentários 
específicos destinados a esse fim. Tais entidades podem e devem cumprir à risca a 
exceção constitucional, efetuando diretamente em Juízo os pagamentos devidos. Nada 
justifica, quanto a elas, a requisição desses pagamentos pelo sistema de precatórios. 
No caso de que trata o presente Agravo, o crédito liquidado é devido pela União Federal e 
se refere a pensão vitalícia deixada por militar falecido para dependente seu, ora 
agravante. Embora se trate de créditos de natureza alimentícia, a impossibilidade de 
serem pagos diretamente à parte interessada é indiscutível, de vez que, por serem de 
exercícios findos, a repartição a quem competirá o pagamento das prestações futuras da 
pensão, integrante da Administração Federal direta, não dispõe de recursos 
orçamentários para fazer face ao pagamento das prestações vencidas, que deverão ser 
saldadas através de precatório ao qual se dará absoluta prioridade. 
Acertado e coerente se afigura, pois, o despacho agravado, razão por que nego 
provimento ao recurso. 
É como voto 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.128-AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Agravante: BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN 
Agravado: JOSÉ MOURA ROCHA 
Advogados: DRS. JOSÉ SEBASTIÃO VELOSO DA SILVA E OUTROS (AGTE.) E  

LUCIANA RODRIGUES BARRETO E OUTROS (AGDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Mandado de Segurança. Competência territorial. Mais de uma 
autoridade coatora. Faculdade. 
1- Havendo uma única autoridade coatora, o ajuizamento de Mandado de Segurança 
deverá ser efetuado na jurisdição de sua sede. 
2 - Ocorrendo, entretanto, a existência de mais de uma autoridade coatora no pólo 
passivo da demanda, facultado está ao impetrante do writ intentar a ação em qualquer 
dos juízos das sedes das respectivas autoridades coatoras. 
3 - Inteligência da Súmula nº 63 do EE. TFR. 
4 - Despacho singular mantido. 
5 - Agravo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados os presentes autos, em que são partes as supra assinaladas. 
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Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento ao agravo, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos que, passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,19 de fevereiro de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Versa o presente Agravo de Instrumento sobre 
despacho proferido pelo MM. Juiz a quo que julgou improcedente a Exceção de 
Incompetência do Juízo Federal da cidade de Maceió-AL, interposta pelo Banco Central 
do Brasil-BACEN no Mandado de Segurança para desbloqueio de cruzados novos 
impetrado por JOSÉ MOURA ROCHA. 
O BACEN argumentou, em sua exceção, que o foro competente para julgamento de 
mandado de segurança, contra ato de autoridade federal, é o da Capital do Estado em 
que esteja sediada a autoridade coatora, em face do disposto no art. 100, inciso IV, letra 
"b", do CPC. Portanto, por estar a Delegacia Regional do Banco Central do Brasil 
localizada em Recife - PE, competente seria o Juízo Federal desta cidade do Recife para 
o ajuizamento do feito em tela. Citou decisões jurisprudenciais e doutrina como 
sustentáculos de sua tese. 
Rebatidos os argumentos suso-aludidos pelo excepto, no sentido de que correto seria o 
Juízo Federal da cidade de Maceió - AL, por ter sido nesta cidade, através das agências 
do BANCO NACIONAL DO NORTE - BANORTE e da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 
CEF, o bloqueio dos cruzados novos. Indicadas e trasladadas as peças necessárias. O 
agravado contra-minutou o agravo, pugnando pela mantença do despacho sub examen. 
O MM. Juiz a quo manteve o despacho agravado, remetendo o agravo a este Tribunal 
Regional Federal da 5ª Região. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator); a insigne decisão do magistrado singular 
merece ser confirmada pelos seus próprios fundamentos e pelos que a seguir evidencio. 
O Agravante, BACEN juntamente com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF e com o 
BANCO NACIONAL DO NORTE - BANORTE, perfazem no Mandado de Segurança 
impetrado pelo ora agravado JOSÉ MOURA ROCHA, para a liberação do saldo 
bloqueado em conta de caderneta de poupança, face ao Plano Brasil Novo, os pólos 
passivos da respectiva demanda. 
As agências da CEF e do BANORTE, que praticaram os atos geradores da presente, 
situam-se na cidade de Maceió-AL, onde foi ajuizada a ação em tela. 
Reclama o Agravante que, por estar sua Delegacia Regional sediada em Recife - PE, a 
ação deveria ser ajuizada nesta cidade. Veja-se o enunciado nas alíneas "a" e "b", do 
inciso IV, do art. 100, do CPC: 
"Art.100 - É competente o foro:... 
IV - do lugar: 
a) onde está a sede, para a ação em que for ré a pessoa jurídica: 
b) onde se acha a AGÊNCIA OU SUCURSAL, quanto às obrigações que ela contraiu." 
(destaquei). 
Ora, a CEF e o BANORTE possuem agências na cidade de Maceió, agências estas que 
ocasionaram, por meio de ato expedido pelo BACEN, o bloqueio dos cruzados novos do 
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agravado. 
A respeito, o EE. TFR-3ª Turma, no AI 43.405-MS, rel. Min. Adhemar Raymundo, DJU de 
13.10.83, decidiu que o foro competente para ação contra Autarquia Federal é a sua sede 
(art. 100, IV, "a" e "b"); se tiver alguma agência ou sucursal, será o do lugar desta, quanto 
às obrigações que qualquer delas contraiu. 
No que tange à CEF, o tema restou evidenciado na Súmula nº 63, do então e Egrégio 
TFR, disposta assim: 
"Súmula 63: A pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da 
agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato. Destarte, pelo que acima ficou 
demonstrado, está clara a competência do Juízo Federal de Maceió - AL, para o 
ajuizamento do writ impetrado. Estamos diante de uma pluralidade de autoridades 
coatoras: uma que determinou o bloqueio dos cruzados novos, outras que, seguindo tal 
estipulação advinda do órgão administrador do Sistema Financeiro Nacional, como 
integrantes que são deste Sistema, executaram a medida, suspendendo a disponibilidade 
dos cruzados novos bloqueados. 
Face à incindibilidade da ação, temos dois juízos competentes concorrentemente. 
Hipótese, pois, de facultar ao autor a propositura do feito num ou noutro Juízo. Ajuizada a 
ação em Maceió-AL, prorroga-se a competência territorial do Juízo. 
Isto posto, havendo pluralidade de autoridades coatoras, há que ser mantido o despacho 
proferido pelo Juiz a quo e ser negado provimento ao agravo. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1348 - PE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM - DNER 
Apelados: MIZAEL DA ROCHA RAMOS E OUTROS 
Advogados: DRS. JOSÉ DA CRUZ LIMA E OUTRO (APTE.) E  

MARIA LÚCIA SOARES DE ALBUQUERQUE. (APDOS.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Desapropriação indireta. Indenização. 
- O proprietário de imóvel, tornado imprestável em virtude de obras públicas, tem direito à 
justa indenização. 
- Ocorrência de desapropriação indireta. Apelo improvido. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1348 - PE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao apelo, nos termos do Relatório e Notas Taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,11 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: MIZAEL DA ROCHA RAMOS e sua esposa 
promoveram ação de cobrança contra o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
- DNER, alegando, em síntese, que são senhores e legítimos possuidores do lote de 
terreno de nº 237. da Quadra LXXI I, do 1 º loteamento do Jardim São Paulo, Afogados, 
nesta cidade, havendo sido o mesmo desapropriado pelo promovido. 
Afirmam os autores que, através do Processo Administrativo na 187.433/76, requereram o 
pagamento do preço para a desapropriação amigável sendo o mesmo ajustado em Cr$ 
69.000,00 (sessenta e nove mil cruzeiros), conforme avaliação realizada pelo promovido 
em 02.06.77. Esse pagamento contudo, não foi efetuado até a presente data, pelo que 
ingressaram com a presente ação. 
Contestando o feito, às fls. 16/19 o DNER alegou, em resumo, que apesar de ter 
declarado de utilidade pública o lote de terreno em questão, jamais imitiu-se na posse do 
mesmo, tendo em vista que houve uma redução da faixa-de-domínio da Rodovia para ali 
projetada. No mérito, requereu que fosse efetuada perícia no terreno. 
Após a realização da perícia requerida, os autores pediram que se mantivesse o valor 
ajustado amigavelmente com o réu (Cr$ 69.000,00), acrescido de correção monetária, 
uma vez que o novo laudo incorreu em erro devido à desvalorização do lugar, ocasionada 
pelas desapropriações ali ocorridas. 
Ao final, o MM Juiz a quo julgou a ação procedente, fixando o valor da indenização em 
Cr$ 69.000,00, mais os acréscimos legais. 
Inconformado, o DNER interpôs recurso de apelação, com base nas razões de fls. 98/99. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força 
de distribuição. 
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 123v, no sentido de ser mantida a sentença. 
Dispenso a revisão. 
Peço a inclusão do feito na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): O Perito e o Assistente Técnico do 
DNER, esclarecendo o laudo pericial às fls. 85/86, afirmaram que antes das 
desapropriações ocorridas no local, a área formava um bairro residencial valorizado, em 
virtude da perspectiva da instalação, nas vizinhanças, do Terminal Rodoviário do Recife. 
Com o projeto do DNER e as conseqüentes desapropriações, os antigos moradores 
abandonaram seus imóveis, encontrando-se, hoje, a área totalmente desabitada, à 
exceção de algumas casas ocupadas a título precário, por funcionários da Autarquia, com 
o fim de vigiar o local. 
Afirmam, ainda, os "experts", que a rua onde se encontra o terreno periciado ficou 
nivelada abaixo da Av. Recife, podendo ocorrer que, com as chuvas, o mesmo terreno 
venha a ser inundado por águas que desçam da própria Av. Recife. 
Assim, está claro que a construção das obras, por parte do DNER, tornou a área em 
questão inabitável, causando grandes prejuízos aos autores. 
Entendo que, no caso, ocorreu uma desapropriação indireta, tendo o expropriado direito à 
justa indenização. 
O MM. Juiz a quo muito bem apreciou a matéria em sua sentença de fls., da qual destaco 
o seguinte trecho: 
"Não se pode negar, à vista da evidência de tais fatos, que, com o processo expropriatório 
daquela área, o DNER não só dispôs da mesma área como ainda criou condições 
desfavoráveis à utilização da mesma área, de modo a desvalorizá-la, já não importando, 
nesta altura, em termos de sanar tais prejuízos, o fato do DNER dizer que não utilizou da 
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mesma área por falta de verbas, e que, assim ocorrendo, já não tem interesse mais na 
mesma área, como igualmente de pouca importância se apresenta o fato do DNER, nesta 
altura, dizer não ter expropriado o terreno falado na inicial em face do não pagamento aos 
Autores. Se, atendendo aos próprios ditames do processo expropriatório administrativo, o 
DNER, como restou provado nestes autos, se houve na posse de toda a área onde se 
encontra incrustado o terreno falado na inicial, e dela dispôs e, dispondo da mesma, a 
tornou, inclusive, inabitável, criou condições de desvalorização dos seus imóveis, entre 
eles o terreno falado na inicial, desapropriação houve, independente do não pagamento 
ao expropriado, o que caracteriza, inclusive, uma desapropriação indireta, independente 
de, nesta altura, à vista de falta de verbas, ao DNER já não mais interessar o imóvel 
falado na inicial. Se desapropriação houve, não há senão que concluir-se que o 
expropriante é devedor ao expropriado do quanto seja encontrado como preço justo, no 
tocante ao imóvel expropriado. Considerando a existência de um termo de acordo quanto 
ao valor indenizatório do imóvel expropriado, não há como negar-se que tal preço foi o 
aceito entre as partes como preço justo." Acrescento, apenas, que é impossível fixar o 
valor da indenização com base em perícia recente, uma vez que a área sofreu grandes 
transformações. Portanto, tenho como correto o critério de fixação de indenização 
adotado pelo ilustre sentenciante. 
Diante do exposto, nego provimento ao apelo, para manter a sentença monocrática. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.697 - PB 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelantes: SEBASTIÃO GUIMARÃES VIEIRÁ E OUTRO 
Apelada: UNIVERSIDADE FEDERÃL DA PARAÍBA 
Advogados: DRS. ROBERTO SILVA LESSA FEITOSA E OUTROS (APTES.) E  

EMERSON MOREIRA DE OLIVEIRA (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Servidor Autárquico. Vantagem da Lei dos Quintos. Inadmissível. 
A vantagem prevista no art. 2º da Lei nº 6.732/79, não se estende aos servidores 
autárquicos federais, mormente quando regidos pela CLT. Propende ela, exclusivamente, 
para os funcionários públicos federais. 
Apelação improvida. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 1.697-PB, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao apelo, nos termos do Relatório e Notas Taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 4 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Sebastião Guimarães Vieira e Berilo Ramos 
Borba, identificados nos autos, propuseram, contra a Universidade Federal da Paraíba, 
Ação Sumaríssima, pleiteando o pagamento da vantagem pessoal e remunerativa 
correspondente a um quinto (1/5) do maior cargo exercido, por ano completo de exercício 
em cargo ou função, até completar o décimo ano, vantagem que foi instituída pela Lei nº 
6.732/79 e modificada pelo Decreto-Lei n º 1.746/79. 
Na contestação, a Universidade ré argüiu a preliminar de erro no tipo de procedimento 
escolhido e, no mérito, bate-se pela improcedência do pedido, ao fundamento de que não 
se aplicam ao servidor celetista as disposições da Lei nº 6.732/79 e transcreve 
precedente do extinto TFR. 
Acrescenta que o MM. Juiz Federal do 1º grau, na sua sentença, desprezou a preliminar 
e, no mérito, acolhendo a tese sustentada na contestação, julgou improcedente o pleito e 
condenou os vencidos ao pagamento da verba honorária correspondente a 10% sobre o 
valor da causa. Inconformados, apelaram os vencidos, reproduzindo nas razões de fls. 
55/61 os argumentos constantes da inicial. 
Recebido o apelo, subiram os autos. Nesta Instância, oficiou o M. Público Federal, 
opinando pelo improvimento do apelo. 
Dispensável a revisão. 
Peço inclusão em pauta. 
É o que importa relatar. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Como foi dito, pretendem os 
apelantes, servidores públicos celetistas, a incorporação aos seus vencimentos dos 
quintos instituídos pela Lei nº 6.732, de 04 de dezembro de 1979, em razão de haverem 
exercido função de confiança, conforme dita a inicial. 
A preliminar de inadequação da via eleita - o processo sumaríssimo ao invés da 
Reclamação Trabalhista - foi decidida nos seguintes termos, verbis: 
"A matéria controvertida, cujo direito pleiteiam os postulantes, é eminentemente de direito 
administrativo, podendo ser buscada tanto por uma via como por outra. É assunto pacífico 
na doutrina e na jurisprudência que o servidor público, mesmo regido pela CLT, quando 
busca direito que se destaca no campo administrativo, pode socorrer-se dos meios 
processuais da ação ordinária ou trabalhista". 
Muito bem decidido, rejeito também a preliminar. 
No pertinente ao mérito, merece ser confirmada. 
Na verdade, a Lei 6.732/79, como ela própria diz, altera o art.180 da Lei 1.711 (Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis da União) e dá outras providências, e, dentre essas, a de 
assegurar (ao funcionário) o direito ao adicional de um quinto (1/5) após o exercício de 
cargo em confiança, por seis (06) anos, e, a partir de então, mais um quinto em cada ano, 
até o décimo. 
Essa vantagem, como se vê, foi instituída diretamente para o funcionário público federal 
estatutário. E funcionário público, na definição do administrativista Hely Lopes Meirelles, 
que a sentença transcreve: 
" .. são servidores legalmente investidos nos cargos públicos da Administração Direta e 
sujeitos às normas do Estatuto da entidade estatal a que pertencem". (In Direito 
Administrativo Brasileiro, 5ª edição, pág. 370.) 
Os promoventes apelantes são servidores autárquicos, regidos por estatuto próprio - o 
Estatuto do Magistério Superior. É ainda do conceituado 
Hely Lopes Meirelles, obra citada, pág. 371, a seguinte e oportuna observação 
que consta da sentença, verbis: 
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"Os servidores autárquicos, também chamados impropriamente funcionários autárquicos, 
são os que exercem cargo ou função nas autarquias, segundo as normas de seu estatuto 
peculiar ou de um estatuto comum a todas as autarquias de uma mesma entidade estatal. 
Por essa razão, dentre os agentes públicos administrativos, são os que mais se 
assemelham aos funcionários públicos, mas com eles não se confundem". 
Se não se confundem, não podem os autárquicos ter direito às vantagens concedidas aos 
funcionários públicos pela Lei nº 6.732/79. 
Nos autos há referência (fls. 61 ) de um julgado do extinto Tribunal Federal de Recursos, 
dando pela: 
" ... Inaplicação ao regime do servidor empregado da chamada "Lei dos quintos" (Lei nº 
6.732/79), cujo comando só alcança a situação dos funcionários estatutários". Concluindo, 
repito a parte final da sentença que diz: 
"A destinação restrita da Lei nº 6.732/79 e a falta de um dispositivo em seu bojo que 
pudesse ensejar uma maior abrangência de outras categorias de servidores, induz-nos ao 
convencimento de que os Servidores Autárquicos, mormente aqueles regidos pela CLT, 
não foram albergados pelo Diploma legal suso referido". 
Pelo não provimento da apelação, é o meu voto, ficando, assim, confirmada a sentença 
apelada pelos seus próprios fundamentos. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.252 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: ORESTES RODRIGUES DE FREITAS - ESPÓLIO E OUTRO 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. ISOLDA MARIA LEITÃO DE ALBUQUERQUE MELO E OUTRO 

(APTES.) 
 
EMENTA 

Civil e Processual. Laudo Médico. Anulação de Atos Jurídicos. Incapacidade. 
- O juiz não está adstrito à conclusão de laudo médico. 
- À míngua de prova concludente quanto à incapacidade, consideram-se válidos os atos 
praticados. 
- Apelação provida. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento à apelação com inversão do ônus da sucumbência, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife, 21 de março de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Em 16 de setembro de 1943, o Representante do 
Ministério Público ajuizou na Comarca de Madre de Deus, no estado de Pernambuco, 
ação ordinária de nulidade de testamento cumulada com a anulação de escritura de 
compra e venda contra Gustavo Marinho Falcão e Orestes Rodrigues de Freitas, ambos 
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devidamente qualificados. 
Em síntese, diz que em 23 de dezembro de 1942, após efetuar a venda de sua 
propriedade agrícola denominada Santana, a falecida, D. Emília de Albuquerque e Silva, 
fez testamento público no cartório da Comarca, distribuindo seus bens a diversas pessoas 
de seu conhecimento e de sua estima. 
Todavia, esses atos são nulos porque praticados por pessoa absolutamente incapaz, 
tanto que, em 23 de janeiro de 1943 na ação de interdição requerida pelo Ministério 
Público, foi a testadora submetida a interrogatório no qual se demonstrou seu estado de 
demência. O processo não se concluiu em razão da superveniência da morte da 
interditanda. 
Em conseqüência do vício originário, pede a nulidade dos atos jurídicos inicialmente 
referidos, declarando-se jacente a herança deixada por não haver herdeiros conhecidos. 
Valor da causa Cr$ 100.000,00. 
Com a inicial, vieram os documentos de fls. 05/19. 
Os réus citados argüíram exceção de incompetência, em face do interesse da União 
Federal, nos termos do art. 108 da Constituição Federal e arts. 143 e 150 do Código de 
Processo Civil então vigentes (fls. 21 /26). 
Acolhida a exceção, foram os autos remetidos à 11ª Vara da Comarca do Recife. 
Gustavo Marinho Falcão contestou a ação alegando as seguintes preliminares: 
a - ilegitimidade ativa do Ministério Público, como representante da União e como curador 
de órfãos e interditos; 
b - que a União só teria interesse em caso de herança jacente, após a acumulação de 
dois testamentos deixados pela de cujus; 
c - que o promotor Público é defensor dos testamentos, na forma da lei nº 627, de 1941, 
pelo que essa atribuição colide com a de pedir nulidade da escritura testamentária pela 
União; 
d - que mesmo sendo nulo o testamento de 5 de dezembro de 1942, restaria o lavrado 
anteriormente em 30 de janeiro de 1942; 
e - que não cabe a cumulação das ações de anulação de testamento e de escritura de 
compra e venda, uma vez que os direitos e obrigações do testamenteiro e do comprador 
do imóvel não tem a mesma origem, causa ou idêntico ato gerador; 
f - que há colisão de interesses entre a União e o Estado de Pernambuco que deixaria de 
receber o imposto sobre legados instituídos, devendo o Ministério Público ficar na defesa 
do estado. 
No mérito, alega que em 5 de dezembro de 1942, D. Emília Eulália de Albuquerque e 
Silva estava em seu perfeito juízo. Argumenta que, em 20 de dezembro de 1941, foi-Ihe 
deferido o compromisso de invetariante por morte de seu filho, o que mostra a 
inveracidade do laudo ao retrotrair para três anos a data da demência senil. Acrescenta 
que, em dezembro de 1942, o Dr. Mário Torres de Carvalho Barbosa, Juiz de Direito da 
Comarca, pretendeu comprar a D. Emília Eulália a propriedade Santana, a prazo e em 
prestações, o que demonstra sua sanidade mental. Alega, ainda, que os peritos só 
examinaram a testadora uma única vez quando acabava de chegar de uma viagem de ida 
e volta a Caruaru onde fora presa por ordem do Dr. Mário Torres, quando se dirigia a 
Recife. Por fim, observa que um perito não era psiquiatra e fora a testadora submetida a 
interrogatório inquisitorial sem a presença de advogado ou pessoa da família (fls. 30/33). 
Em termos similares é a contestação de Orestes Rodrigues de Freitas, acrescentando-se, 
em preliminar, a falta de citação de sua mulher. No mérito, acrescenta ter adquirido a 
propriedade Santana pelo seu real valor naquele momento e que, pelo menos 
aparentemente, a vendedora gozava de boa saúde mental. Todavia, em caso de 
procedência da ação, faz jus à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção (fls. 
37/43). 
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Às fls. 43, o Dr. Procurador da República alegou falta de interesse da União. 
Suscitado o conflito, julgou-o procedente o Egrégio Supremo Tribunal Federal e 
competente o Juiz dos Feitos da Fazenda, em Recife (fls. 90/94). 
Os réus requerem decisão sobre as preliminares argüidas. 
Em despacho saneador, o MM. Juiz a quo considerou o feito regular (fls. 98). 
Agravaram os réus contra essa decisão (fls. 99 e 100-v). 
Foi ouvida a testemunha Isaias Gonçalves de Sousa (fls.107-v 109). 
As partes ofereceram razões (fls. 230'232). 
A r. sentença, às fls. 235,245, rejeitou a argüição de ilegitimidade do autor reportando-se 
ao julgamento do Eg. Supremo Tribunal Federal e ao pronunciamento do Dr. Procurador 
da República às fls. 118. No mérito, com base no laudo médico psiquiátrico, entendeu que 
os atos jurídicos impugnados foram praticados pela de cujus quando já era portadora de 
demência senil. Julgou a ação procedente em parte para declarar nulos, sem qualquer 
efeito jurídico em razão da incapacidade absoluta da agente, o testamento lavrado em 
05.12.42 e a escritura de compra e venda da mesma data. 
Deixou de declarar jacente a herança deixada pela testadora em razão da existência de 
outro testamento, às fls. 50 a 51-v. Condenou os réus em custas e honorários 
advocatícios, bem como a demitirem-se da posse dos bens em favor da União Federal. 
Inconformados apelaram os herdeiros dos réus. 
Em preliminar, alegam que a União não é parte legítima, por não tratar-se de herança 
jacente em face da existência de um outro testamento. 
No mérito, tecem críticas ao laudo médico e invocam o art. 1628 do Código Civil, 
alegando que, ao tempo de testar, a falecida Emília Eulália era absolutamente capaz. 
Contra-razões da União às fls. 256 257. 
Subindo os autos ao extinto Tribunal Federal de Recursos, pronunciou-se o Ministério 
Público Federal opinando pela confirmação da sentença, exceto na parte que não 
considerou jacente a herança. 
É o relatório. À revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: (Relator) A apelante argúi, em preliminar, a 
ilegitimidade da União ao fundamento de que não se trata de herança jacente, em face da 
existência de um outro testamento. 
A questão foi assim decidida pelo ilustre sentenciante, Dr. PETRUCIO FERREIRA, hoje 
integrante desta Corte: 
"Antes do ingresso na matéria de mérito, necessário se faz apreciar-se a argüição de 
ilegitimidade do autor feita nas razões finais de fls. 231 e 232. Sobre tal matéria, já se 
pronunciou a própria Suprema Corte no Acórdão presente aos autos nas fls. 90 a 94 e 
cuja Ementa já foi transcrita no corpo do Relatório. É verdade que na petição de fls.115 a 
115-v, o réu Orestes Rodrigues de Freitas argüiu que com a edição do Dec-Lei 8.207 de 
22 de novembro de 1945 e que revogou o decreto 1.907 de 26 de dezembro de 1939, 
cessou o interesse da Fazenda Nacional. Em seu parecer de fls. 118, o Exmo. Sr. 
Procurador da República afirma: "Com efeito, dispõe o art. 1.577 do Código Civil que "a 
capacidade para suceder é a do tempo da abertura da sucessão, que se regulará 
conforme a lei então em vigor". Nestas condições, requeremos o prosseguimento da 
ação..." O Decreto-Lei 1.907 estabelece em seu art. 3º in fine, precisamente o seguinte: 
declarada a vacância, a herança defere-se à União, onde quer que tenha sido domiciliado 
o defunto ou aberta a sucessão arrecadando-se como renda eventual". Vê-se de uma 
leitura comparativa entre tal dispositivo e o disposto no art. 1577 do Código Civil Brasileiro 
fazer-se presente nesta ação, o interesse da União, e não seria não ser pedido da mesma 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

inicial a nulidade de um outro testamento, cuja apreciação por este juízo não foi pedida, 
que fará com que se negue tal interesse, pois, nada obsta ao Ministério Público Federal, 
que tomando ciência da existência de mais um testamento feito pela de cujus, no caso 
Emília Eulália de Albuquerque e Silva, promova, sob os mesmos fundamentos em que se 
assenta a presente ação, pedido de nulidade do mesmo. Assim sendo, não vejo como 
acatar tal argüição de falta de legitimatio ativa ad causam contra União, passando assim a 
conhecer do mérito." (fls. 240/241 ) 
Acolho esses mesmos fundamentos para também rejeitar a preliminar. 
Examino o mérito. 
O Ministério Público pediu a anulação do testamento e da escritura de compra e venda 
firmados por D. Emília Eulália de Albuquerque e Silva, que era viúva e faleceu sem deixar 
herdeiros conhecidos. 
A r. sentença calca-se na seguinte passagem do laudo pericial: "Do que nos foi dado 
colher pela anamnese e do exame clínico a que procedemos, concluímos apresentar a 
paciente, de permeio com os sinais clínicos acima descritos, decadência intelectual 
progressiva, distúrbios da memória obedecendo a lei de Ribot, perda da capacidade 
pragmática, predominância do automatismo mental e de reminiscência na elaboração 
intelectual, embotamento da afetividade, elementos que não dão margem a dúvidas a se 
precisar o diagnóstico de DEMÊNCIA SENIL. A paciente é portadora em virtude de um 
processo de involução, de ACENTUADO GRAU DE DECADÊNCIA PSÍQUICA, 
desorientação cronológica e demasiado comprometimento da memória e sobretudo da 
defixação, faculdade psíquica imprescindível para que uma pessoa possa administrar 
seus bens, isto posto, passamos a responder aos quesitos propostos pelo Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito desta Comarca: QUESITOS -1 º - Emília Eulália de Albuquerque e Silva 
sofre de alienação mental? Resposta: SIM - 2º - A alienção é contínua ou tem lúcidos 
intervalos? Resposta: CONTÍNUA. 3º - Qual a sua espécie ou gênero? Resposta: 
DEMÊNCIA SENIL. 4º - Desde que tempo data? Resposta: HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. 
5º-É geral ou parcial? Resposta: É GERAL. 6º - no estado atual de suas faculdades pode 
gerir sua pessoa e administrar seus bens? Resposta: NÃO. Madre de Deus, 23 de janeiro 
de 1943..." (fls. 244) 
A seguir, transcreve a seguinte lição de Caio Mário da Silva Pereira. 
"A questão é antes do plano científico que do jurídico, discutindo os especialistas se um 
indivíduo portador de enfermidade mental pode considerar-se são naqueles momentos 
em que não ocorre a insanidade ostensiva. E deve ser posta nos termos de somente 
admitir-se como sadio, se a moléstia está totalmente erradicada. O Código Civil, 
encarando o problema tal como Ihe advém, no debate dos técnicos, colocou a 
incapacidade por enfermidade mental como estado permanente e contínuo, somente 
podendo levantar-se com a recuperação total do alienado. Não há intermitências na 
incapacidade, sendo fulminados na mesma invalidade tanto os atos praticados nos 
momentos de crise psicopáticos como os celebrados nos intervalos de lucidez...  (fls. 244 
b). 
Não obstante a bem fundamentada conclusão da r. sentença, há outros elementos nos 
autos que me levam a decidir de modo diferente. Observa-se que, no mesmo dia 23 de 
janeiro de 1943, foi elaborado o laudo médico e realizado o interrogatório da interditanda, 
este último às 22 horas. 
À única testemunha ouvida, Isaías Gonçalves de Sousa, informa que o Juiz de Direito que 
dirigia o processo fizera proposta para compra da fazenda Santana na mesma ocasião 
em que o imóvel veio a ser alienado ao co-réu Orestes Rodrigues de Freitas. Diz, 
também, que pouco tempo antes fora a interditanda investida nas funções de 
inventariante dos bens deixados pelo seu filho Lourival de Albuquerque e que havia certa 
incompatibilidade entre os médicos Valdemar da Costa e Silva e Isaías Francisco de 
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Andrade. Transcrevo suas palavras. 
"Que o Sr. Orestes comprou a referida propriedade crente de que tudo estava em ordem; 
que o Dr. Mário Torres quis comprar a referida propriedade antes do Sr. Orestes fazê-lo 
pela quantia de setenta mil cruzeiros (Cr$ 70.000,00) e que sabe destes fatos porque é 
nos comentos naquele Município; que, posteriormente à venda da propriedade Santana, o 
Dr. Mário Torres fez nova oferta, esta no valor de cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000,00) que 
dona Emília, ao tempo da venda, não sofria insanidade mental, por isso que administrava 
regularmente os seus bens; que ignora a moléstia causadora da morte de Dona Emília; 
que dona Emíla Eulália de Albuquerque e Silva, quando fez o seu testamento, não sofria 
de doença mental, estando bem de espírito, isto porque, pouco tempo antes de fazer o 
seu testamento, a referida senhora figurava como inventariante dos bens deixados por 
falecimento do seu filho Lourival de Albuquerque, tendo o próprio Doutor Mário Torres 
julgado o inventário; que sabe existir certa incompatibilidade entre o procurador de Dona 
Emília de nome Dr. Valdemar da Costa e Silva e um médico de dona Emília de nome 
Ísaías Francisco de Andrade, isto porque havia rivalidade entre ambos por causa da 
clínica, porque ambos "são médicos no aludido" - digo - ambos eram médicos no aludido 
município; que os referidos médicos Peritos fizeram um único exame de dona Emília, este 
realizado à noite e quando a mesma voltava de uma viagem feita ao município de 
Caruaru." (fls.107-v a 108-v) 
Em relação aos autos de arrolamento dos bens de Lourival Albuquerque e Silva, assinalo 
que consta o seguinte nos autos: em 19 de dezembro de 1941, a interditanda, intimada a 
prestar compromisso, apresentou relação de bens e herdeiros (fls. 44/45); o termo de 
compromisso, com data de 20.12.41; adjudicação dos bens à interditanda, através de 
sentença datada de 13.08.42. 
Em conseqüência, parece-me muito duvidoso que o quadro de demência senil houvesse 
se instalado na paciente há mais de três anos, ou seja, por volta de 1939. 
Embora se trate de um pronunciamento técnico-científico, não o considero em todos os 
seus termos. Evidencia-se que a interditanda vinha praticando os atos normais da vida 
civil, inclusive sendo nomeada inventariante dos bens do seu filho, processo encerrado 
quatro meses antes do laudo. Constam às fls. 34 a 36, cartas escritas pela interditanda - 
uma delas com data de 18.01.42 - em que se revela totalmente lúcida. Considere-se, 
ainda, que o laudo foi o resultado de um exame isolado, após uma viagem de ida e volta a 
Caruaru. 
Não estou convencido, por essas razões, de que a interditanda era incapaz em 5 de 
dezembro de 1942, data do testamento e da escritura de compra e venda da propriedade 
agrícola "Santana". 
Em favor da validade dos atos jurídicos praticados, milita a presunção de veracidade, uma 
vez que fora lavrado por tabelião de notas, cumpridas as formalidades Iegais. Em relação 
ao testamento, constata-se que anteriormente a testadora fizera outro em 30 de janeiro de 
1942, aditando-o em 13 de fevereiro seguinte, a fim de legar também a Hermínia 
Carmelita de Jesus mais uma casa. Anoto que, duas das testemunhas do testamento cuja 
nulidade foi declarada por sentença, funcionaram como testemunhas no testamento 
primitivo e seu aditamento: José de Sousa Calado e Miguel Marinho dos Santos. Todavia, 
não foram ouvidas no processo, como também não foram ouvidos os tabeliães José 
Ferrer e Silva e Eugênio Veloso da Silveira. 
É consabido que a capacidade presume-se até que seja decretada a interdição de 
alguém. Em princípio, são válidos os atos por ele praticados. Ora, no caso, a interdição 
não chegou a ser decretada. Vale lembrar que é jurisprudência assente que o Juiz não 
está adstrito ao laudo, como tem proclamado a Suprema Corte (RTJ 98/385), pelo que 
não se pode considerar como definitiva a prova pericial produzida em processo 
inconcluso, sobretudo considerando as circunstâncias já referidas. 
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Se todos em Brejo da Madre de Deus consideravam a testadora uma pessoa lúcida; se 
poucos meses antes recebera em adjudicação bens do espólio de seu filho em processo 
no qual fora nomeada inventariante; se no interrogatório realizado a desoras mostrou-se 
lúcida e orientada, salvo quando informou não ter ainda feito testamento, o que pode ter 
sido até um mecanismo de defesa; se pouco antes escrevia cartas relatando fatos da vida 
diária e determinando providências no interesse do seu patrimônio; se tudo isso 
aconteceu, hesito em admitir que mero laudo médico conseqüente de um exame isolado, 
levado a efeito quando a paciente sexagenária retornara aborrecida de uma viagem, 
possa infirmar a sua plena rigidez mental ou se tal conclusão pode ser considerada 
suficiente para declarar-se a nulidade dos atos por ela praticados envolvendo pessoas de 
boa fé. 
Invoco, a propósito, a velha e sábia lição de CARVALHO SANTOS, transcrita na 
contestação de Orestes Rodrigues de Freitas, às fls. 40/41: 
"O ato pode ser anulado, aceitamos como verdade, desde que se prove que a pessoa 
incidia em incapacidade natural por ocasião de praticá-lo. Mas, a boa fé do outro 
contraente não pode ser posta à margem. De forma que o ato será válido se ele 
realmente ignorava aquela incapacidade. Nem se diga que haja nessas conclusões um 
travo de iniqüidade ou farta dose de absurdo. Ao contrário, o bom senso exige que outras 
não sejam aquelas conclusões, que estabelecem um laço de subordinação, com apoio 
legal na presunção da capacidade da pessoa, e um vínculo estreito entre a questão da 
boa fé e a da prova. Realmente, se a validade do ato fica dependente da ignorância, em 
que se encontrava o outro contraente, do estado mental do alienado claro está que essa 
alienação não era evidente e nem notória. Seria, no máximo, duvidosa aos olhos dos 
leigos. Assim sendo. não seria justo nem eqüitativo anular o ato fundado nessa duvidosa 
situação mental da pessoa, até então não esclarecida. Cabe aqui aplicar mais uma vez a 
regra geralmente aceita: a capacidade se presume. O Cod. francês, no art. 503, firmou 
esta regra, que nos parece de todo aceitável: os atos anteriores à interdição serão 
anulados se a causa de interdição existia notoriamente na época em que esses atos 
foram praticados". (Código Civil Interpretado 1934, Vol. I, p. 276). 
Por fim, arremata: 
"O ato anterior à interdição só poderá ser anulado quando a alienação for notória por 
ocasião da sua prática. Fora disso, a boa fé do outro contraente tem de preponderar, 
mesmo porque não será possível provar a alienação por aquela ocasião, podendo, 
quando muito, estabelecer-se uma dúvida. E na dúvida, em virtude da presunção da 
capacidade da pessoa, o ato deverá prevalecer." (Código Civil Interpretado, 1934, Vol. I, 
p. 280). 
Em suma, considerando indemonstrada a incapacidade da testadora e alienante à época 
em que praticou os atos aqui referidos, dou provimento à apelação com inversão do ônus 
da sucumbência. 
É como voto. 
 
VOTO - (MÉRITO) 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Revisor): Sr. Presidente, realmente, nesta 
tarde, tivemos votos magistrais nesta Turma. Tínhamos acabado de ouvir o voto do 
eminente Juiz Francisco Falcão acerca do problema das escolas particulares, 
precisamente das mensalidades escolares e, agora, ouvimos o voto de V. Exª, sobre este 
vetusto processo acerca de nulidade de testamento. 
Revisei este processo e as minhas conclusões são as mesmas de V. Exª. 
O testamento que se pretende anular, feito pela testadora, a senhora que faleceu pouco 
depois, é formalmente perfeito em todos os requisitos - feito perante o tabelião; na 
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presença das testemunhas exigidas. Este testamento, então, é material e formalmente 
perfeito. Este laudo pericial levado a efeito meses depois, pretendeu retroagir uma 
insanidade mental, uma demência senil há três anos atrás, para poder invocar a nulidade 
do testamento. Mas, o Juiz não está adstrito ao laudo; há prova nos autos de atos 
praticados por ela, plenamente perfeitos; atos de plena consciência, de modo que não 
procede a ação de nulidade de testamento. 
Estou convencido de que o voto de S. Exa, o Relator, verificou o processo em todas as 
suas nuances. Estou em plena consonância com o voto, dando provimento à apelação 
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2315 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: MARIA DE LOURDES BEZERRA DO NASCIMENTO 
Apelado: IAPAS/BNH 
Advogados: DRS. LAURO MACIEL SEVERIANO (APTE.) E  

MARIA AUXILIADORA DE SOUSA (APDO.) 
 
EMENTA 

Civil e Tributário. Dívida do FGTS da atividade profissional do de cujus. Responsabilidade 
tributária pessoal do cônjuge meeiro. Sucessão. Exclusão da regra do Art. 3º da Lei 
4.121/62 nas dívidas fiscais e parafiscais. 
- A responsabilidade tributária do cônjuge meeiro (viúva) por dívida do FGTS, resultante 
da atividade profissional do de cujus como empreiteiro (pessoa física), é de natureza 
pessoal, a título e sucessão, na forma do disposto no art.131, II, do CTN, por se tratar de 
contribuições devidas anteriormente à data da partilha ou adjudicação dos bens do casal. 
Ademais, a regra constante do art. 3º da Lei na 4.121/62, pela qual ficam excluídos da 
meação os títulos de dívida de qualquer natureza firmados por um dos cônjuges, não se 
aplica aos débitos fiscais e parafiscais. Precedentes do extinto TFR (AC 79.782 - PB. AC 
43.484 - SP. AC 48.939 - PR). 
- 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 voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,18 de outubro de 1990 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Trata-se de Apelação Cível interposta por 
Maria de Lourdes Bezerra do Nascimento, contra sentença que julgou improcedentes os 
Embargos de Terceiro por ela apresentados. 
O fundamento da sentença recorrida é o de que, na responsabilidade por sucessão, 
incide a regra do art.131,II, do CTN, que institui a responsabilidade pessoal do cônjuge 
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meeiro pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação. 
Nos embargos, opôs-se a viúva de Vicente Ferreira do Nascimento, ora recorrente, contra 
inscrição de dívida em seu nome, dívida esta contraída, segundo ela, pela Empresa 
Técnica de Concreto Armado Ltda., da qual ela e seu falecido marido eram sócios. 
Invocou, em seu favor, a Súmula 112 do TFR, nos seguintes termos: 
"Em execução fiscal, a responsabilidade pessoal do sócio gerente da sociedade por 
quotas decorrente de violação da lei, ou do excesso de mandato, não atinge a meação de 
sua mulher". 
Em suas razões de recurso, socorrendo-se da mesma Súmula acima referida, opõe-se 
contra a tese da sentença de que, tratando-se de dívidas fiscais, não cabe a aplicação da 
Súmula. 
Contra-razões às fls. 68/70. 
Em seu parecer de fls. 73/79, o Ministério Público Federal entende que deve ser 
confirmada a sentença recorrida pelos seus próprios jurídicos fundamentos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): A r. sentença da lavra do eminente 
Juiz Federal SÍLVIO DOBROWOLSKI, então titular da 4ª Vara da Seção Judiciária do 
Ceará, que concluiu pela improcedência dos embargos de terceiro, está assim 
fundamentada: 
"A embargante apresentou-se em defesa de sua meação relacionada ao seu consórcio 
com Vicente Ferreira do Nascimento embora a execução promovida contra ela, na 
qualidade de responsável por sucessão. A regra do art. 1.046, §   3º, do Cód. de Proc. 
Civil permite que a mesma pessoa física ou jurídica possa "ser simultaneamente parte e 
terceiro no mesmo processo, se são diferentes os títulos jurídicos que justificam esse 
duplo papel". Assim é a lição do Ministro Soares Munõs, do Egrégio Supremo Tribunal 
Federal (RE. 93.47301-PR., in RTJ.,100:401 ), "se a mulher quiser opor-se à dívida 
contraída pelo marido, a intimação da penhora Ihe possibilitará o exercício dessa 
pretensão nos próprios autos   , c da lide; se  no entanto, pretender afastar a incidência da 
penhora sobre sua meação, é na posição de terceiro, estranho à res in judicio deducta, 
que deverá agir". Em tais condições, descabido apreciar in casu, temas que seriam objeto 
dos embargos do devedor, como a decadência do direito de lançar e a ilegitimidade da 
executada para figurar na qualidade de responsável. 
No entanto, aceitas até agora tais objeções, que tecnicamente deveriam ter sido objeto de 
parcial indeferimento da inicial, não existem maiores óbices ao seu exame. 
Sobre o primeiro ponto, sobressai não tenha a embargante fornecido qualquer adminículo 
para confortar suas alegativas. O órgão exeqüente, ao contrário, demonstrou a ocorrência 
do lançamento correspondente a 1970, naquele mesmo ano (fls. 39 e v.), e o relativo aos 
exercícios de 1971 e 1972, nesse último (fls. 38), com o que fica certo ter o ato de lançar 
acontecido muito antes do qüinqüênio decadencial. 
O problema da responsabilidade por sucessão também é de ser solvido contra a tese dos 
embargos, tratando-se de dívida resultante da atividade do finado, enquanto pessoa física 
como empreiteiro (fls. 38/9 e 53/4), incide a regra do art. 131, II, do Cód. Trib. Nacional, 
que institui a responsabilidade pessoal do cônjuge meeiro "pelos tributos devidos pelo de 
cujus até a data da partilha ou adjudicação". 
A questão própria de embargos de terceiro, merece ainda desate contrário à embargante. 
A norma tributária citada estabelece, ainda, um limite para a responsabilidade, no 
montante da meação. Descabe excluir, portanto, a parte da esposa na comunhão 
conjugal. O preceito inscrito no art. 3º, da Lei nº 4.121, segundo firme jurisprudência, não 
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se aplica às dívidas fiscais ou parafiscais (cfr., p.e., TFR: AC. nº 79.782-PB. Rel.: o Em. 
Min. Miguel Jeronymo Ferrante, in DJU.,15.9.83, p. 13.914; AC. na 43.484, SP., Rel.. o 
Em. Min. Américo Luz, in Revista do TFR., 85:108; AC. na 48.939-PR., Rel.: o Em. Min. 
José Fernandes Dantas in DJU., 6.2.80, p. 439). 
Ademais, se assim não fosse, cabia à mulher a prova - não apresentada - de que a dívida 
do marido não foi contraída em benefício do casal (STF., RTJ., 76:171; 79:659)." 
Merece ser mantida a r. sentença, pelos seus jurídicos fundamentos. Na verdade, a 
responsabilidade tributária do cônjuge meeiro, terceiro embargante e ora apelante, pela 
dívida questionada, referente ao FGTS resultante da atividade profissional do de cujus 
como empreiteiro (pessoa física), é de natureza pessoal, a título de sucessão, na forma 
do disposto no art. 131, inciso II, do Código Tributário Nacional, eis que se trata de 
contribuições devidas anteriormente à data da partilha ou adjudicação dos bens do casal. 
Ademais, a regra constante do art. 3º da Lei nº 4.121, de 27.08.62, que dispõe sobre a 
situação jurídica da mulher casada, pela qual ficam excluídos de sua meação os títulos de 
dívida de qualquer natureza firmados por um só dos cônjuges, não se aplica às dívidas 
fiscais e parafiscais, como é o caso, segundo a farta jurisprudência trazida à colação. 
Isto posto, nego provimento ao apelo, para confirmar a decisão recorrida. 
É assim o voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3052 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 
Apelados: JOSÉ FABIANO BIANA DE BRITO E CÔNJUGE 
Advogados: DRS. FRANCISCO ZACARIAS S. DE ARAÚJO E OUTROS (APTE.) E  

YARA MORENO PINTO E OUTRO (APDOS.) 
 
EMENTA 

Processo Civil. Medida cautelar visando depósito judicial de prestações contratuais. Não 
pode o agente financeiro executar o mutuário inadimplente, enquanto se discute em juízo 
o reajuste de suas prestações. Confirma-se a setença que deferiu Medida Cautelar, tendo 
como objeto o depósito judicial das prestações decorrentes do contrato de aquisição de 
casa própria. 
Apelo improvido. decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 3052 - CE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento ao apelo, nos termos do Relatório e Notas Taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 4 de abril de 1990. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: JOSÉ FABIANO BIANA DE BRITO e sua 
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mulher, ADELINA FERREIRA DE ANDRADE BRITO, identificados nos autos, 
ingressaram com a presente Ação Cautelar inominada, de caráter incidental, contra a 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pretendendo sustar a execução, promovida por esta, de 
valores relativos às prestações do imóvel que adquiriram pelo Sistema Financeiro da 
Habitação, cujos critérios de reajustamento estão sendo discutidos em Ação Declaratória 
já em curso. 
Alegam que, embora citada na ação principal, a Caixa Econômica está promovendo a 
execução das prestações cujos valores foram questionados. 
Pedem a concessão da medida, para que se determine ao agente financeiro a sustação 
de protestos, eventuais procedimentos executórios ou cobrança de qualquer valor 
incidente sobre as prestações ora questionadas, até julgamento definitivo da ação 
principal e, ainda, seja-Ihes autorizado depositar em juízo as prestações pertinentes. 
Deferida a liminar, a requerida, após regularmente citada, contestou a medida, alegando, 
em síntese, que: 
a) a cautelar deve ser indeferida porquanto inexiste o periculum in mora, pressuposto 
fundamental da medida; 
b) que o depósito que os promoventes pedem para efetuar é incompleto, posto que se 
refere às prestações vincendas, omitindo as prestações vencidas e não pagas; 
c) que houve acentuada demora entre o reajuste das suas prestações e o ajuizamento da 
Ação Declaratória; 
d) que os requerentes são inadimplentes. 
Pede a improcedência da cautelar. 
Acrescento que o MM. Juiz do 1º grau julgou procedente o pedido, concedendo a cautelar 
solicitada. 
Irresignada, apela a CEF, repisando os argumentos da inicial. 
Recebido o recurso e contra-arrazoado, subiram os autos. 
Dispensei a revisão. 
Peço inclusão na pauta de julgamento. 
É o que importa relatar. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A apelante ataca a sentença 
monocrática com o fundamento de que os requerentes, ora apelados, não vêm efetuando 
os depósitos e que atrasaram nas prestações. Creio ser irrelevante esta discussão nesta 
fase. 
O que se deve discutir, como mérito da ação, é se os requerentes têm, ou não, o direito 
de depositarem em Juízo as prestações até que se decida, na ação principal, a 
controvérsia em torno dos reajustes dos mesmos. 
Se se reconhece esse direito e os requerentes não depositam as quantias, a apelante terá 
meios suficientes para recebê-las, até porque o crédito, eventualmente devido, encontra-
se garantido pela hipoteca incidente sobre o imóvel. 
Quanto ao argumento de que os apelados só ajuizaram a Medida Cautelar após estarem 
em atraso com grande número das prestações, creio não ser fator condicionante ao 
indeferimento da medida. 
Seriam mais coerentes, os autores, se também houvessem pedido o depósito das 
prestações desde o momento em que divergiram do critério de reajustamento imposto 
pela requerida, em relação às prestaçaões do imóvel adquirido. Não o fizeram e deixaram 
de pagar regularmente as prestações. 
Essa circunstância, para mim, não causa obstáculo ao deferimento da cautelar, porquanto 
a cobrança judicial ou extrajudicial das mencionadas prestações, antes do julgamento 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

final da ação declaratória na instância superior, poderá causar aos requerentes sérios 
gravames, especialmente se forem vencedores na 1ª instância. 
Demais, insisto, o crédito eventualmente devido se encontra perfeitamente garantido pela 
hipoteca incidente sobre o imóvel. 
A Jurisprudência, por seu turno, tem se orientado no sentido de que "não pode o agente 
financeiro ajuizar execução hipotecária contra mutuário inadimplente, enquanto se discute 
em Juízo o quantum relativo ao reajuste de suas prestações". 
Ante o exposto, nego provimento ao apelo, para manter a sentença monocrática. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.244 - PB 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: SEVERINO RAMOS DOS SANTOS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL - INAMPS 
Advogados: DRS. MARIA CHRISTINA NUNES PESSOA E OUTRO (APTE.) E  

JOSÉ ARAÚJO FILHO (APDO.) 
 
EMENTA 

Habeas Data. Medida constitucional que não se presta para tutelar o direito à obtenção de 
informes de caráter particular, a exemplo do pleiteado na inicial. 
Apelo improvido. Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 3.244-PB, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do Relatório e Notas Taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 4 de abril de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Severino Ramos dos Santos, identificado nos 
autos, impetrou, junto ao Juízo Federal da Seção Judiciária da Paraíba, a medida 
constitucional denominada habeas data, contra o Instituto Nacional de Assistência Médica 
da Previdência Social - INAMPS, objetivando obrigar a Autarquia a informar se as 
despesas feitas pelo impetrante, pertinentes ao atendimento da sua filha e dependente, 
Andréa Rodrigues Santos, no Pronto Socorro de Fraturas de João Pessoa, foram pagas 
pelo impetrado. 
Argumenta que a medida, em sendo afirmativa a resposta, possibilita exercer o 
impetrante, seus direitos contra o nosocômio, que Ihe cobrou todas as despesas, 
inobstante ser o impetrante beneficiário da Previdência Social. 
Juntou documentos. Notificada, prestou a Autarquia os esclarecimentos solicitados. Em 
síntese, alega não se prestar a medida para o caso discutido; que as informações 
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poderiam ter sido prestadas administrativamente se solicitadas diretamente pelo 
interessado, após o processamento, pela DATAPREV, da AIH - AUTORIZAÇÃO DE 
INTERNAÇÃO HOSPITALAR. 
Acrescento que o MM. Juiz Federal, considerando que o habeas data não é remédio 
adequado para assegurar o direito de se obter informações de caráter particular, a 
exemplo da pleiteada, indeferiu a inicial e extinguiu o processo. 
Inconformado, manifestou o Impetrante apelação, reproduzindo, nas suas razões, fls. 
45/49, os argumentos constantes da inicial. 
Recebido o apelo e contra-arrazoado, subiram os autos. 
Nesta Instância Superior, o M. Público Federal opinou pelo improvimento do apelo. 
Dispensei a revisão. 
Peço inclusão em pauta. 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A Constituição vigente, no seu art. 5º, 
inc. LXXII, tratou da medida, com os seguintes dizeres, verbis: 
"Conceder-se-á habeas data: 
a) - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 
constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 
público. 
b) - omissis." 
Decidiu bem o douto Juiz a lide, e decidiu seguindo as lições de Celso Ribeiro Bastos 
que, sobre o remédio, dedicou o seguinte comentário que transcrevo, conforme registra a 
sentença, verbis: 
"Além do mais, é necessário atentar-se que os dados hão de ser pessoais, é dizer, 
definidores da situação da pessoa nas diversas searas da existência. Por exemplo: 
religião, ideologia, situação econômica, profissional, hábitos sexuais" (Comentários à 
Constituição do Brasil, vol. 2, Ed: Saraiva, 1989, pág. 363). Citou e transcreveu, o douto 
Julgador, o ensinamento de J.J. Calmon 
de Passos - Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Injunção e 
Habeas Data - Constituição e Processo, pág.139h 40, que repito: . para tutela do direito 
de obter informações de caráter pessoal, isto é, informações que dizem respeito à pessoa 
do titular do direito à informação, ou para retificar essas informações, previu nossa Carta 
Magna o remédio do habeas data." 
"Assim, pressuposto do habeas data é o direito à informação a respeito de dados sobre a 
pessoa do impetrante, direito esse que independe de certificação." As informações, que o 
impetrante busca obter do INAMPS, não se ajustam ao texto da Lei Maior e aos 
ensinamentos dos mestres citados. Com razão o Magistrado, quando registra na sua 
sentença: "11. Cotejando-se o ensinamento dos mestres a respeito do objeto e do 
pressuposto do habeas data, com o fim colimado pelo impetrante no processo, resulta a 
evidência de que este não se ajusta ao objetivo visado. Na verdade, as informações que o 
impetrante pretende obter do INAMPS são de seu interesse, mas não dizem respeito a 
sua pessoa. Refoge, portanto, ao campo de incidência do habeas data." 
Não se presta o habeas data para se obter informações sobre despesas de tal ou qual 
ordem, se foram pagas por determinada pessoa a determinada entidade, posto que tal 
informação é de caráter particular. 
Nego provimento à apelação e confirmo a sentença pelos seus próprios fundamentos. 
É como voto. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 3.491- CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: FRANCISCO PINTO DA COSTA 
Advogado: DR. MANUEL GOMES FILHO (APDO.) 
 
EMENTA 

Pensão especial. Art. 53, II, do ADCT - Ex- Combatente. 
- A pensão especial deferida ao ex-combatente no art. 53, II do ADCT não depende de 
regulamentação por tratar-se de norma de eficácia plena. 
- Considera-se ex-combatente, nos termos do art.1º, § 2º, a, II da, Lei nº 5.315 de 
12.09.67. o portador de certificado de que tenha efetivamente participado de missões de 
vigilância e segurança do litoral, deslocando-se de sua sede para o cumprimento dessas 
missões. 
- Apelação improvida. Sentença mantida. 
- Remessa oficial, tida como interposta, improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife,14 de março de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Em seu parecer às fls. 36/38, a ilustre Dra Armanda 
Soares Figueiredo, representante do Ministério Público Federal, assim resumiu a matéria: 
"1. A União Federal, irresignada diante da r. sentença (fls. 24/28), interpôs o presente 
recurso de Apelação. Tal julgado, que entendeu ser parcialmente procedente o pedido, 
reconheceu o direito ao Sr. Francisco Pinto da Costa de perceber o quantum referente à 
pensão especial de que fala o art. 53, II, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias e condenou a União a implantar e a pagar o aludido benefício, tendo como 
base a data da promulgação da Magna Carta, incidindo. também. a correção monetária 
das parcelas vencidas (Lei nº 6.899/81 ) e juros de mora, tendo como termo inicial a data 
da citação válida. Fixou a verba honorária advocatícia em 5% (cinco por cento) sobre o 
total apurado, compensados em relação à parte em que o autor sucumbiu. 
1.1. Em seu arrazoado (f. 30), a Apelante adota os argumentos expostos na contestação 
de fls. 16/17. Em síntese apertada, diz que a pretensão do Apelado não está amparada 
na Lei nº 5.313/67 e respectivo regulamento; e que o art. 53, II das Disposições 
Constitucionais Transitórias é norma que exige ulterior regulamentação para sua vigência 
plena. 
Propugna a reforma da r. sentença. 
1.2. Nas contra-razões (fls. 32/32 v.) o Apelado considera: 
"O decisório de fls. 24/28, da lavra do ilustrado Juiz titular da 5ª Vara da Justiça Federal 
do Ceará, merece ser confirmado pelos seus próprios e justos fundamentos". É pela 
confirmação na íntegra da r. sentença". Ao final do seu Parecer, a ilustre Procuradora 
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opina pelo conhecimento da apelação e pelo seu improvimento, concluindo que a 
condição de ex-combatente do apelado é incontestável, sendo, por outro lado, o art.53, II, 
do ADCT, norma de eficácia plena, instituída pelo legislador "para premiar suas heróicas 
intervenções (...) sem condicioná-lo a posterior reguIamentação". 
Pauta sem revisão nos termos regimentais. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O MM Juiz a quo, Dr. Geraldo Apoliano 
Dias, reconheceu o direito do autor à pensão especial de que cogita o art. 53, II do ADCT, 
condenando a União a pagar-Ihe a referida pensão desde a promulgação da Nova 
Constituição. 
Dispõe o art. 53, II do ADCT: 
"Art. 53. Ao ex-combatente que tenha efetivamente participado de operações bélicas 
durante a Segunda Guerra Mundial, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 
1967, serão assegurados os seguintes direitos: 
I - omissis. 
II - pensão especial correspondente à deixada por segundo-tenente das Forças Armadas, 
que poderá ser requerida a qualquer tempo, sendo inacumulável com quaisquer 
rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários, 
ressalvado o direito de opção;" 
O argumento da Apelante de que o benefício depende de regulamentação foi 
adequadamente rechaçado, com erudição, pelo culto sentenciante nesta passagem: "Diz 
a Fazenda que se cuida de disposição not self enforcing, i.e., carente de regulamentação; 
daí não se poder deferir a pretensão. 
A matéria constitui-se em estudo dos mais apaixonantes do Direito Constitucional; é 
imprescindível invocar-se aqui a douta lição do eminente José Afonso da Silva ao 
defender as, normas constitucionais... "inegavelmente comportam uma certa gradação no 
que diz com sua eficácia jurídica e não no que pertine com sua eficácia social" 
(SOBRINHO, José Wilson Ferreira - Eficácia das Normas Constitucionais in "O Advogado" 
- órgão oficial de divulgação da OAB - Seção do Piauí, na 80, janeiro/1989). 
O notável doutrinador paulista, desprezando a tradicional classificação da doutrina 
alienígena (normas self or not self executing) fez cunhar uma outra (normas 
constitucionais de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia limitada) capaz de 
superar as deficiências palpáveis da dicotomia importada ante a realidade constitucional 
do país, sendo ponto notável nas lições do mestre de São Paulo, o fazer-se 
desaparecerem..." as normas constitucionais sem nenhuma eficácia" (SOBRINHO, José 
Wilson Ferreira - Ob e Loc. Cit.). 
É de examinar-se, pois, a lume dessas acatadíssimas ensinanças, a afirmativa mercê da 
qual o disposto no art. 53, II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
necessitaria de legislação integrativa. 
São de eficácia plena, dentre outras, as normas..." que não exijam a elaboração de novas 
normas legislativas que Ihes completem o alcance e o sentido, ou Ihes fixem o conteúdo, 
porque já se apresentem suficientemente explícitas na definição dos interesses nelas 
regulados" (SILVA, José Afonso - Aplicabilidade das Normas Constitucionais, pág. 89, 2ª 
ed. "RT", São Paulo,1989). 
Estabelecida essa premissa, fácil é obter-se sem esforço de vulto, a adequada resposta à 
excogitação esboçada no item 13; deste "fundamento o texto constitucional invocado pelo 
A. não carece de legislação infraconstitucional para revestir-se de aplicabilidade plena, hic 
et nunc. 
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Resta examinar o argumento de que, nos termos do doc. de fls. 09, não se acha o 
apelado sob o pálio da Lei nº 5.315, de 12.09.67. 
Com efeito, consta no documento supra referido que, em Certidão de Tempo de Serviço 
Militar, foi proferido este despacho: "Indeferido. Os serviços prestados pelo requerente 
não se enquadram na Lei 5.315/67, regulamentada pelo Decreto nº 61.705/67 (DO de 
23.11.67)". 
Todavia, consta na certidão de fl. 08, emanada do IV Exército, 10ª Região Militar, o 
seguinte: . "Durante o último Conflito Mundial, quando servia na Décima Companhia de 
Transmissões, deslocou-se de sua sede por ordem do Escalão Superior para cumprir 
missões de vigilância e segurança do litoral da Cidade de Fortaleza - CE... ' 
e mais adiante: 
" .. tendo participado efetivamente de operações bélicas". 
A Lei supra invocada enuncia que a efetiva participação em operações bélicas pode ser 
provada no Exército, com o certificado referente à atuação em missões de vigilância e 
segurança no litoral. É o caso. 
A propósito, assim se manifestou a ilustre Procuradora da República Dra Armanda 
Figueirêdo: 
"A r. sentença é consentânea com o que se contém nos autos. A condição de ex-
combatente da 2ª Guerra Mundial do Apelado é incontestável. Reconheceu-a o próprio 
Ministério do Exército (fl. 08). Por outro Lado, o disposto no art. 53, II, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias é norma de eficácia plena. Quando o Legislador 
Constituinte instituiu este Direito aos participantes daquele conflito mundial com o intuito 
de premiar suas "heróicas intervenções", fê-lo sem condicioná-lo a posterior 
regulamentação. A exegese é clara. A condenação em referência à correção monetária e 
juros de mora está de acordo com o legalmente previsto". (fls. 37/38) 
Merece ser confirmado o decisório de primeiro grau. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É como voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Senhor Presidente, sem dúvida o art. 53 do 
ato das Disposições Transitórias é auto-aplicável; não depende de lei e nem de qualquer 
norma para a sua aplicabilidade. 
Quanto ao mérito, o relatório de V.Exa. bem demonstra que está devidamente provada a 
condição de ex-combatente do autor e, portanto, ele tem direito ao benefício 
constitucional. 
Acompanho Vossa Excelência. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5.554 - CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: AGRINORD - AGROINDUSTRIAL DO NORDESTE S/A 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - CE 
Advogados: DRS. ISAC SOMBRA RODRIGUES (APTE.) E  

MARIA SULAMITA LUNA BEZERRA E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Desapropriação por interesse social. Correção monetária fixada de acordo 
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com a Súmula 75 do ex-TRF. Equiparando-se o INCRA à Fazenda Pública para fins de 
aplicação do § 4ª do art. 20 do CPC, justa a fixação de percentual de 5% sobre a 
diferença entre a condenação e a oferta, mormente em não se tratando de causa de 
grande complexidade. A atualização do depósito efetuado à conta do Juízo deve ser 
computada no valor da indenização fixada no decisum. 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, 
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 na forma da lei. 
Recife,12 de março de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Insurge-se a AGRINORD - AGROINDUSTRIAL DO 
NORDESTE S/A contra a sentença prolatada na ação de desapropriação promovida pelo 
INCRA, na parte em que determinou que a correção monetária do valor a ser pago a título 
de indenização deveria obedecer aos preceitos da Súmula 75 do ex-TFR, incidindo a 
partir da data do laudo pericial oferecido pelo perito, bem como no que diz respeito à 
verba honorária que foi estipulada em 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre a 
condenação e a oferta. 
Entende a apelante que inaplicável à espécie a regra prazal insculpida no § 2º do art. 26 
do Decreto-lei nº 3.365/41, porquanto implicaria em descumprimento à regra 
constitucional que determinava uma justa indenização, bem como, insuficiente a verba 
honorária fixada que encontrava óbice nas disposições do art. 20, § 3º, do Código de 
Processo Civil. 
O Instituto expropriante, em contra-razões, pugna pela manutenção integral do decisum, 
que, segundo aduz, bem obedeceu aos princípios legais sumulados, inclusive no que 
tange à fixação de verba honorária compatível com o trabalho dos advogados da 
apelante. 
Dispensei a revisão por tratar-se de matéria de direito. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O inconformismo da empresa expropriada, 
com a interposição da presente apelação, limita-se a três aspectos: a) inaplicabilidade do 
parágrafo 2º do artigo 26 do Decreto-lei na 3.365/41, pelo que a correção monetária deve 
incidir a partir da imissão na posse pelo expropriante; b) verba honorária estipulada em 
5% (cinco por cento), devendo ser fixada entre o mínimo de 10% (dez por cento), e o 
máximo de 20% (vinte por cento), consoante a regra do artigo 20, parágrafo 3º, do Cód. 
de Processo Civil; c) Reajuste determinado pelo artigo 3º, parágrafo 1º, do Decreto-lei nº 
554/69, deve pertencer à expropriada. 
Com relação à alegada inaplicabilidade do parágrafo 2º do artigo 26 do Decreto-lei nº 
3.365/41, ensina Theotônio Negrão que, embora o Supremo Tribunal Federal haja 
entendido, a princípio, que desde a vigência da lei 6.899/81, a correção monetária se faz 
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a partir da avaliação e não um ano depois, a jurisprudência da Excelsa Corte parece 
haver modificado aquele entendimento, quando assim decidiu: 
"Desapropriação. Correção monetária. A Lei nº 6.899/81 não afasta a aplicação do art. 26, 
§ 2º, da Lei das Desapropriações. Decorrido prazo superior a um ano, a partir da 
avaliação, determina-se a correção monetária do valor apurado. Negativa de vigência do 
art. 26, § 2º, do Dec. lei 3.365/41. Recurso extraordinário conhecido e provido". (STF - 1ª 
Turma, RE 110.219-5-SP, rel. Min. Néri da Silveira, j. 30.10.87, deram provimento, v.u., 
DJU 8.4.88, p. 7.477, 1ª col., in Código de Processo Civil e Legislação Processual em 
Vigor, Pág. 642, 19ª ed.). 
Adotando, pois, a orientação por último esposada pelo Supremo Tribunal Federal, 
mantenho o entendimento expresso na respeitável sentença recorrida. 
Com relação à verba honorária que foi estabelecida em 5% (cinco por cento), tenho que 
deva ser mantido o percentual fixado, pois a autarquia expropriante equipara-se à 
Fazenda Pública para efeito de aplicação do disposto no parágrafo 4º do artigo 20 do 
Código de Processo Civil não se tratando, ademais, de causa complexa.  
No que se refere à correção monetária sobre o depósito inicial, tenho que, cancelada que 
foi a Súmula nº 202 do Egrégio Tribunal Federal de Recursos, deve prevalecer o atual 
entendimento da mencionada Corte no sentido de que "a parcela correspondente à 
correção monetária da oferta, efetivada nas desapropriações, deve ser deduzida do 
montante da indenização devida pelo expropriante" (TFR - 4ª Turma, AC 108.992-RJ, Rel. 
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. em 27.4.88 - nota de Theotônio Negrão, op. Cit., pág. 
644). 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial para manter a 
respeitável sentença recorrida. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6451- AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ROBERTO BEZERRA DE ALBUQUERQUE 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. JOSÉ DELFIM DA MOTA BRANCO (APTE.) E  

EVERALDO JOSÉ LYRA DE ALMEIDA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conexão. Reunião de ações. Consignação em pagamento e embargos 
do devedor julgados por uma única sentença. 
Apelação com pedido de reforma total da sentença. Imprescindível a remessa de ambas 
as ações ao exame do 2º grau de jurisdição.  
Julgados improcedentes os embargos do devedor, a execução volta a tramitar, 
independente da pendência da apelação. 
Mérito. 
Anistia constitucional - art. 47 do ADCT. 
Pressupostos não configurados. 
Manutenção da sentença. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos que 
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passam a integrar o presente julgamento. 
Recife,18 de abril de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente JUIZ RIDALVO COSTA -·Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Em exame desta eg. Turma, a apelação interposta 
contra a sentença que julgou simultaneamente as ações de consignação em pagamento e 
a de embargos do devedor movidas por Roberto Bezerra de Albuquerque contra a CEF, 
na Seção Judiciária de Alagoas. 
Pede o recorrente, em preliminar, a suspensão do processo de execução, uma vez que a 
apelação da consignatória tem duplo efeito. 
Os fundamentos centrais do recurso são os seguintes: 
a) o débito do recorrente é isento de correção monetária, de acordo com o art. 47 do 
AQCT, por se tratar de várias renegociações; 
b) ser indevida a acumulação da correção monetária com a comissão de permanência. Ao 
final, requereu: 
" - Espera o Recorrente que este Egrégio Tribunal, reformando a Douta e Respeitável 
Sentença apelada, dê provimento à AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO  e aos EMBARGOS DO 
DEVEDOR interpostos pelo Recorrente, tornando definitivo o depósito feito em favor da 
Recorrida, com efeito de quitação definitiva para o Apelante, e para que tenha FIM A 
EXECUÇÃO ajuizada pela CEF, com todas as implicações decorrentes do provimento 
dado à presente apelação por este Colendo Tribunal, invertendo-se, em ambas as ações, 
a SUCUMBÊNCIA !" (fls. 76). 
A recorrida respondeu ao recurso alegando que o débito da recorrente foi definitivamente 
liquidado em 16.02.87, e que os contratos posteriores não têm cláusula de correção 
monetária. A este Tribunal subiram os autos da consignação, e por decisão desta 
Primeira Turma foram requisitados, também, os da ação incidental de embargos do 
devedor. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Se os processos foram julgados por uma 
única sentença; se a apelação pede a reforma total da sentença e, em conseqüência, a 
procedência de ambas as ações, entendo, com todo respeito, que era imprescindível ao 
julgamento do recurso a presença de dois processos, fato que não trará tumulto, como 
entendeu o MM. Juiz. 
Registro que esta Turma não requisitou os autos da execução, mas os dos embargos do 
devedor, o que não impedia, data venia, o prosseguimento daquela. 
Julgados improcedentes os embargos, indefiro o pedido constante da preliminar, isto é, o 
de suspensão da execução. O atendimento contrariaria expressa disposição da lei - art. 
520 - V, do CPC. 
O valor estabelecido na impugnação, embora sem certidão do trânsito em julgado da 
respectiva decisão (fls. 84), ultrapassa o da alçada. Conheço, pois, da apelação, sem, 
entretanto, pronunciar-me sobre os incidentes recursais ocorridos nos autos requisitados 
(existência de outro recurso, recebimento e deserção) por não haverem sido impugnados. 
Quanto ao mérito, a r. sentença, no meu pensar, decidiu a causa corretamente - fls. 
71/72: 
"3. É que entendo que o preceito constitucional acerca da proibição da cobrança de juros, 
tal como fixado no art.192, § 3º da C. F., não é norma self executing, ou auto-aplicável, 
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tanto mais que o dispositivo reza, in verbis: 
"..: nos termos que a lei determinar". 
O que significa reconhecer que a norma constitucional tem, na linguagem de José Afonso 
da Silva, eficácia contida, na dependência de lei regulamentadora do que se deverá 
entender como limite de juros, o que deverá ser incluído ou não no cálculo, etc. 4. 
Entendo também inaplicável à questão a jurisprudência cuidadosamente joeirada pelo 
autor, porque não se trata da cobrança de juros acima dos pactuados, não tendo o A. 
argumentado a respeito, muito menos produzido nenhuma prova nesse sentido, sequer 
protestando por ela. 
5. Tampouco Ihe aproveita a invocação do art. 47 do Ato das Disposições Transitórias da 
C. F., para eximir-se da exigência da correção monetária. 
6. É que, para o reconhecimento do benefício, a Constituição exige a demonstração de 
que o empréstimo tenha sido concedido: 
"I - aos micro e pequenos empresários ou seus estabelecimentos, no período de 28 de 
fevereiro de 1986 a 28 de fevereiro de 1987; 
II - aos mini, pequenos e médios produtores rurais, no período de 28 de fevereiro de 1986 
a 31 de dezembro de 1987, desde que relativos a crédito rural". (Cf. art. 47, I e II da C.F.) 
7. O A. não demonstrou se encontrar em nenhuma dessas condições, contentando-se 
com invocar o dispositivo constitucional, como se fora ele a panacéia universal, sem 
sequer alegar o preenchimento desses requisitos, mas tão-somente de invocar o 
dispositivo, como o fez às fls. 04 da Ação de Consignação em Pagamento. 
8. Em um e em outro caso, aplica-se o princípio consagrado de que Allegare nihil et 
allegatum non probare para sunt. 
Ao contrário do que alega o recorrente, há prova documental produzida pela 
demonstração de que o débito contraído inicialmente foi integralmente liquidado em 
16.02.87 - fls. 26. 
Não há repetição da correção - art. 47, § 4º do ADCT. 
Nego provimento ao recurso. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 6597 - SE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelados: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA E CÔNJUGE 
Advogado: DR. DORIVAL DE CARVALHO COSTA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Usucapião. Imóvel que confina com terreno de Marinha. Ação iniciada e concluída pela 
Justiça Estadual. Citação. Apelação. 
1- É competente o Tribunal Regional Federal da 5ª Região para conhecer e julgar a 
apelação interposta. 
2 - Anula-se ab-initio o processo por falta de citação da confinante, a União Federal. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 6597 - SE, em que são 
partes as acima mencionadas. Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 
5ª Região, por maioria e em preliminar, declarar a sua competência para conhecer e julgar 
a apelação interposta e, no mérito, à unanimidade, dar provimento ao apelo para anular o 
processo ab-initio, tudo nos termos do Relatório e Notas Taquigráficas constantes dos 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,11 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA e sua esposa 
promoveram, perante o Juízo de Direito da Comarca de Estância - Sergipe, Ação de 
Usucapião, relativamente ao imóvel rural denominado "Sítio Cambará II". 
Justificada a posse e transcorrido o prazo sem contestação, o MM. Juiz de Direito 
prolatou a sentença de fls. 22, julgando procedente a ação. Às fls. 23/24, a União Federal 
demonstrou interesse na causa, requerendo que os autos fossem enviados à Justiça 
Federal. Cientificada de que já havia sido prolatada sentença, a União interpôs recurso de 
apelação. 
Em suas razões de recurso, aduz que o imóvel objeto da ação é constituído de terreno de 
marinha e acrescido, não podendo, portanto, ser usucapido. Requer a União a nulidade 
do processo, por ser o Juízo estadual absolutamente incompetente para julgar o feito, 
além de não ter sido citada pessoalmente, como determina a lei. 
Nas contra-razões de recurso, os autores negam que o imóvel em tela seja constituído de 
terreno de marinha, afirmando que ele apenas se limita com terreno de marinha. 
Reconhecendo ser a causa da competência da Justiça Federal, o MM. Juiz de Direito 
determinou a subida dos autos a esta Corte, onde me foram conclusos por força de 
distribuição. 
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 48v, no sentido de ser dado provimento ao 
apelo. 
Dispensável a revisão. 
Peço a inclusão do feito na Pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A competência para julgar o presente 
feito é, sem dúvida, da Justiça Federal. 
Inobstante existir controvérsia quanto ao fato de ser ou não o imóvel constituído de 
terreno de marinha, o recorrido, ao menos, admite que o imóvel confronta-se com terreno 
de marinha. Em qualquer caso, está demonstrado o interesse da União, sendo a 
competência da Justiça Federal. 
Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 13 do extinto Tribunal Federal de Recursos, verbis: 
"A Justiça Federal é competente para o processo e julgamento da ação de usucapião, 
desde que o bem usucapiendo confronte com imóvel da União, autarquias, ou empresas 
públicas federais" (in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 
Theotônio Negrão, 10a Ed., pág. 410). 
A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, também tem entendimento idêntico, conforme 
se verifica na RTJ 88/1.102. 
Portanto, o MM. Juiz de Direito, nesse caso, não tem competência para declarar, em favor 
de terceiros, propriedade por usucapião. 
Acresce, ainda, que o processo também é nulo por falta de citação. De fato, limitando-se 
o imóvel usucapiendo com terreno de marinha, conforme afirmam os recorridos, deveria a 
União ter sido citada pessoalmente, como determina o art. 942, II, CPC. A Súmula 391 do 
extinto TFR é taxativa, ao dispor que "o confinante certo deve ser citado, pessoalmente, 
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para a ação de usucapião". No presente caso, verifica-se que a União não foi citada. 
Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para anular o processo ab 
initio e determinar a remessa dos autos à Seção Judiciária do Estado de Sergipe. 
É como voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Dr. Ridalvo Costa, permito-me discordar de V.Exa. e 
acompanhar o Relator. Nós tivemos em Sergipe um precedente nos seguintes termos: já 
havia uma sentença com trânsito em julgado proferida pelo Juiz Estadual. Veio a União ao 
Juiz Federal pedindo que fosse decretada a sua nulidade. Então me pronunciei mais ou 
menos nos termos que V.Exa. está colocando, dizendo que, tratando-se de uma sentença 
de Juiz de 1º Grau, e, sendo eu, também, um Juiz de 1º Grau, não poderia declarar 
aquela nulidade. Houve recurso e o Tribunal Federal de Recursos, examinando a matéria, 
disse que há prestígio da chamada querela nulidade insanables, e que não deveria ter 
aquele prurido de preocupação processual e que deveria, realmente, declarar a nulidade 
da sentença. 
No caso presente, parece-me que tratando-se de uma apelação da União Federal, de 
uma questão que realmente está patente a nulidade da sentença, não cabe a remessa 
dos autos ao Tribunal de Justiça. O Tribunal realmente tem competência para apreciar a 
matéria e deve pronunciar essa decisão, até porque o Tribunal Federal de Recursos até 
avocava os processos já julgados, ou que estavam em julgamento, pelos Tribunais de 
Justiça desse caso. O que há, no fundo, é uma competência da Justiça Federal que 
estaria sendo, de qualquer modo, usurpada pela Justiça Estadual. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.498 - RN 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
apelado: IVO BEZERRA DE SOUZA 
Advogado: DR. JOILCE GOMES SANTANA (APDO.) 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA - RN 
 
EMENTA 

Administrativo. Militar. Reforma. Enfermidade mental adquirida ao tempo da prestação do 
serviço. Inocorrência de prescrição. 
I - Não é de incidir a prescrição contra aquele cuja enfermidade mental preexistia durante 
a prestação do serviço militar, fazendo-o incapaz, ainda que tenha sido interditado tempos 
depois. 
II - Comprovado que o autor era portador de alienação mental, ao tempo em que foi 
desligado por invalidez das Forças Armadas, tem direito a ser reformado com os 
proventos calculados na base do soldo correspondente ao posto ou graduação imediata à 
que possuía na ativa (art. 31, da Lei n. 4.902/65). 
III - Apelação e remessa oficial improvidas. 
 
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 a preliminar argüida e, quanto ao mérito, pela mesma votação negar provimento à 
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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 na forma da lei. 
Recife, 26 de fevereiro de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: IVO BEZERRA DE SOUZA, representado por sua 
esposa MARIA ZAÍRA LARANJEIRA DE SOUZA, propôs ação ordinária contra a UNIÃO 
FEDERAL objetivando a anulação do ato que determinou o seu desligamento da unidade 
militar em que servia e a aplicação, na sua reforma, do disposto no art. 110, § 1º, letra "c", 
da Lei 6.880/80, além da concessão de auxílio-invalidez. 
O douto Juiz a quo julgou procedente, em parte, o pedido em sentença que guardou a 
seguinte ementa: 
"Militar. Reforma. Prescrição. Não aplicação. Invalidez definitiva. Psicose maníaco-
depressiva. 
Inaplicável a prescrição ao portador de doença mental, mesmo que venha a ser 
interditado tempo depois, porém sabendo-se que a doença preexistia durante a prestação 
do serviço militar. 
Comprovada a invalidez total e permanente para qualquer atividade, cuja doença foi 
adquirida na época em que o Autor se encontrava na ativa, o mesmo faz jus ao que 
preceituam os arts. 106, inciso II; 108, inciso V; 109 e 110, §§ 1 º e 2º, alínea "c", da Lei nº 
6.880, de 09 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares). Auxílio-invalidez incabível por 
não haver necessidade de hospitalização ou cuidados permanentes de enfermagem. 
Procedência, em parte, do pedido. Sucumbência." 
O decisum foi submetido ao duplo grau de jurisdição. 
Inconformada, apela agora a UNIÃO FEDERAL argüindo, em preliminar, a prescrição da 
ação, porquanto o apelado, reformado em 03.12.68, só ajuizou a ação em 04.04.88, 
quando já consumada a prescrição extintiva. No mérito, aduz que, pela prova pericial 
produzida, não houve relação de causa e efeito entre a doença do apelado e a prestação 
do serviço militar, resultante aquela de fatores endógenos próprios do Autor e, por fim, o 
benefício pleiteado pelo autor, em sua inicial, encontrava óbice no art. 57 da Lei nº 
4.902/65. 
Sem contra-razões, subiram os autos e, neste Regional, foram-me conclusos por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS  (Relator): A  alegação de prescrição, renovada pela 
União Federal, nas suas razões de apelação, não tem condições de prosperar. 
É que, no caso, trata-se de pessoa portadora de alienação mental ou, mais precisamente, 
psicose maníaco-depressiva, adquirida na época em que prestava o serviço ativo na 
Marinha de Guerra do Brasil, conforme constatou o laudo de exame de sanidade mental 
(fls. 66 a 67). 
Desta forma, não correu a prescrição, por se tratar de absolutamente incapaz, a teor do 
que dispõe o artigo 169, inciso I, do Código Civil. 
Por esta razão, rejeito a preliminar de prescrição. 
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Com relação ao mérito, impõe-se a confirmação da sentença pelos seus próprios 
fundamentos. 
Com efeito, comprovado que o autor era portador de alienação mental, ao tempo que foi 
desligado por invalidez das Forças Armadas, tem direito a ser reformado com os 
proventos calculados na base do soldo correspondente ao posto ou graduação imediata à 
que possuía na ativa (artigo 31 da Lei nº 4.902/65, vigente à época). 
Assim, havendo sido o autor reformado como soldado, deve ser lavrado novo ato na 
graduação hierarquicamente superior, ou seja, 3º sargento, como entendeu a sentença 
recorrida. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação e à remessa oficial, confirmando a sentença 
a quo. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7932 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Apelada: FORD - FINANCIADORA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS 
Advogados: DRS. FRANCISCO MONTEIRO DE SALES E JOÃO ALVES BARBOSA FILHO 

E OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Multa da Sunab: Ação anulatória. Congelamento de preços. Contrato de 
financiamento. Pena contratual moratória. Exigibilidade. Ausência da infração. 
Procedência do pedido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal 5ª Região, por unanimidade, negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 11 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: "A Ford - Financiadora S/A - Crédito, Financiamento 
e Investimentos" promoveu, perante a 3ª Vara da Seção Judiciária deste Estado Ação 
Ordinária contra a Superintendência Nacional do Abastecimento - SUNAB, objetivando a 
anulação de auto de infração em virtude da cobrança de cláusula penal sobre prestação 
em atraso, durante o congelamento de pregos, instituído pelo Decreto-Lei nº 2.284/86. 
O MM. Juiz Federal julgou o pedido procedente, reconhecendo a nulidade do auto 
lavrado, porque entendeu que o procedimento adotado pela autora não teria infringido o 
supramencionado diploma legal. 
Irresignada apelou a SUNAB, alegando que a Cláusula 3ª do Contrato de Financiamento, 
pela qual a apelada fora autuada, é leonina, vez que teria ferido os Decretos-Leis 
2.283/86 e 2.284/86, que proibiam, durante a vigência do congelamento de preços, 
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cobrança de multa contratual. 
Demais disto, sustenta que a cobrança de multa contratual só pode ser exigida por via 
judicial. 
Com base nestes fundamentos, pede a reforma da r. sentença de primeiro grau, com 
inversão do ônus da sucumbência. 
Não houve resposta ao recurso. 
É o relatório. 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O auto de infração lavrado pela SUNAB 
contra a "Ford - Financiadora S/A - Crédito Financiamento e Investimentos" registra o 
seguinte fato - fls. 7: 
" A PRESENTE AUTUAÇÃO ORIGINOU-SE DA CONSTATAÇÃO PELA AUTUANTE DE 
QUE conforme se depreende do carnê de pagamento em anexo, com vencimento para o 
dia 01.08 do corrente exercício, a empresa acima qualificada, para receber o pagamento 
respectivo ofertado com atraso, relativo à prestação nº 01/04 no valor de Cz$ 23.713,97, 
exigiu do Sr. Luiz Braz de Santana a importância de Cz$ 2.371,39, a título de MULTA. 
Ocorre que, de conformidade com o disposto no Decreto nº 22.626 de 07.04.1933 (Lei de 
Usura), as multas ou cláusulas Penais, quando convencionadas, não poderão ser 
intentadas, digo, não poderão ser exigidas enquanto não for intentada ação judicial para 
cobrança da respectiva obrigação. Incorrendo, deste modo, a Autuada, na prática de 
majoração em relação ao congelamento de preços nos níveis do dia 27.02.86, que se 
equipara, para todos os efeitos, a Tabelamento Oficial de preços, previsto no Decreto-Lei 
inicialmente citado, visto que o preço original de Cz$ 23.713,97 sofreu um acréscimo de 
Cz$ 2.371,39, ante a indevida e concomitante cobrança exigida pela Autuada ao lesado já 
referido." O procedimento estava autorizado pelo contrato, cláusula 3, parágrafo único. 
Argumenta a SUNAB, ora apelante, que a cobrança do adicional só poderia ser feita por 
via judicial. Está pacificado, inclusive nesta eg. Primeira Turma a aplicação da Súmula 
616 do STF, quanto à cumulação da multa contratual com honorários advocatícios. Ora, 
se a cláusula penal moratória não tem a destinação de remunerar os serviços 
profissionais do advogado, mas o de reforçar o cumprimento da obrigação, não vejo 
qualquer obstáculo legal a que a sua cobrança esteja condicionada à propositura de 
demanda judicial. 
Irresignada apelou a SUNAB, alegando que a Cláusula 3ª do Contrato de Financiamento, 
pela qual a apelada fora autuada, é leonina, vez que teria ferido os Decretos-Leis 
2.283/86 e 2.284/86, que proibiam, durante a vigência do congelamento de preços, 
cobrança de multa contratual. Demais disto, sustenta que a cobrança de multa contratual 
só pode ser exigida por via judicial. Com base nestes fundamentos, pede a reforma da r. 
sentença de primeiro grau, com inversão do ônus da sucumbência. Não houve resposta 
ao recurso. É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O auto de infração lavrado pela SUNAB 
contra a "Ford - Financiadora S/A - Crédito Financiamento e Investimentos" registra o 
seguinte fato - fls. 7: 
" A PRESENTE AUTUAÇÃO ORIGINOU-SE DA CONSTATAÇÃO PELA AUTUANTE DE 
QUE conforme se depreende do carnê de pagamento em anexo, com vencimento para o 
dia 01.08 do corrente exercício, a empresa acima qualificada, para receber o pagamento 
respectivo ofertado com atraso, relativo à prestação nº 01/04 no valor de Cz$ 23.713,97 
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exigiu do Sr. Luiz Braz de Santana a importância de Cz$ 2.371,39, a título de MULTA. 
Ocorre que, de conformidade com o disposto no Decreto nº 22.626 de 07.04.1933 (Lei de 
Usura), as multas ou cláusulas Penais, quando convencionadas  não poderão ser 
intentadas, digo, não poderão ser exigidas enquanto não for intentada ação judicial para 
cobrança da respectiva obrigação. Incorrendo, deste modo, a Autuada, na prática de 
majoração em relação ao congelamento de preços nos níveis do dia 27.02.86, que se 
equipara, para todos os efeitos, a Tabelamento Oficial de preços, previsto no Decreto-Lei 
inicialmente citado, visto que o preço original de Cz$ 23.713,97 sofreu um acréscimo de 
Cz$ 2.37139, ante a indevida e concomitante cobrança exigida pela Autuada ao lesado já 
referido." 
O procedimento estava autorizado pelo contrato, cláusula 3, parágrafo único. Argumenta 
a SUNAB, ora apelante, que a cobrança do adicional só poderia ser feita por via judicial. 
Está pacificado, inclusive nesta eg. Primeira Turma a aplicação da Súmula 616 do STF, 
quanto à cumulação da multa contratual com honorários advocatícios. 
Ora, se a cláusula penal moratória não tem a destinação de remunerar os serviços 
profissionais do advogado, mas o de reforçar o cumprimento da obrigação, não vejo 
qualquer obstáculo legal a que a sua cobrança esteja condicionada à propositura de 
demanda judicial. 
A respeito, disserta o ilustre civilista Arnoldo Wald, em parecer acostado à inicial - fls. 
38/39: 
"85. Com a devida vênia, descabe a tese defendida por algumas autoridades do Banco 
Central de que somente a primeira parte do art. 5º estaria revogada, ou seja de não mais 
se destinar a cláusula penal ao pagamento de honorários de advogados, mas de só ser 
exigível quando houvesse processo judicial. Contra essa interpretação militam os 
argumentos lógicos e históricos e a jurisprudência. Efetivamente, dentro do espírito da Lei 
de Usura, é por se identificar com os honorários que, em tese, a exigibilidade da cláusula 
penal estaria condicionada à propositura de ação judicial. Desaparecendo a destinação 
específica legalmente prevista, não há mais razão para exigir que ocorra processo judicial 
para que se possa cobrar o quantum previsto na cláusula penal. 
86. Finalmente, como verificamos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua 
vez, refere-se a revogação da totalidade e não de parte do artigo 8º da Lei de Usura, não 
podendo o intérprete distinguir onde a Corte Suprema não o fez". 
Com todo o acerto, demonstra o MM. Juiz sentenciante que, em nenhuma passagem, o 
Decreto-Lei 2.284/86 teria revogado cláusulas contratuais que têm por objetivo 
desestimular o inadimplemento das obrigações. 
Estou de inteiro acordo. 
Nego provimento ao recurso. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 7.995-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: IARA DE ABREU RODRIGUES DA SILVA 
Advogado: DRA. ROZINETE FENELON DE BARROS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Advogados: DR. GILBERTO QUINTINO DE SANTANA E OUTROS 
 
EMENTA 

Processual Civil e Previdenciário. Cerceamento de defesa. Não cumprimento de diligência 
não essencial ao deslinde da questão. Inocorrência de aposentadoria por velhice. Perda 
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da condição de segurança. Impossibilidade. 
I - Não se caracteriza o cerceamento de defesa se a diligência que deixou de ser 
cumprida não se apresentava como substancial ao deslinde da controvérsia, mormente se 
esta versa questão eminentemente de direito. 
II - O cumprimento do requisito de idade, após decorrido considerável lapso de tempo 
desde a perda da condição de segurada, obsta a concessão da aposentadoria por velhice 
requerida. 
III - 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 a preliminar argüida e, quanto ao mérito, por maioria de votos, negar provimento 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. 
Custas na forma da lei. 
Recife, 25 de fevereiro de 1991. 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: IARA DE ABREU RODRIGUES DA SILVA promoveu 
contra o INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS ação ordinária de 
concessão de aposentadoria por velhice, que foi julgada improcedente na Instância de 1º 
Grau, ao seguinte fundamento expresso no seguinte trecho do decisum, verbis. 
"Do exame dos autos, constato que a Autora, embora tenha satisfeito a carência de 
contribuições para a concessão de aposentadoria por velhice (mais de cinco anos) deixou 
de contribuir para a Previdência Social por mais de 12 (doze) anos, SEM COMPROVAR 
QUE ASSIM NÃO O FEZ POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE TRABALHAR POR 
MOTIVO DE DOENÇA, perdendo assim a sua condição de segurada (art. 7º da CLPS). O 
cumprimento do requisito de idade, após decorridos mais de 11 (onze) anos da perda da 
condição de segurada como é o caso da Autora, OBSTA A CONCESSÃO DA 
APOSENTADORIA POR VELHICE (fls. 47). 
Daí é que, inconformada, apelou a autora em preliminar, pugnando pela nulidade da 
sentença, em virtude de alegado cerceamento de defesa e, no mérito, pela sua reforma, 
por terem sido violadas as disposições da Lei nº 3.807, de 27.08.60, alterada pela Lei nº 
5.890, de 11.06.73. 
Sem contra-razões, subiram os autos a esta Superior Instância, tocando-me a 
distribuição. 
Pedi dia, dispensando a revisão nos termos do Regimento. 
Relatei. 
 
VOTO-PRELIMINAR 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Nas razões de apelação, argúi a apelante 
preliminar de cerceamento de direito de defesa. 
Alega que foi proferida sentença, sem que houvesse sido cumprido o pedido de 
requisição de processo administrativo à Superintendência da Previdência Social, em 
casos análogos ao do apelante. 
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Realmente, foram requeridos pela apelante os processos de nºs 31.317/83 e 26.961/83, 
em que são interessadas Antônia Roque dos Santos e Severina Francisca de Melo, 
respectivamente. 
Através do ofício nº 120/90, datado de 3.4.90, foi solicitada ao Superintendente do INPS a 
remessa dos mencionados processos, sem que tivesse sido atendida tal solicitação. 
Assim, o douto Juiz Federal julgou a ação sem aguardar ou insistir na remessa dos 
mencionados processos. 
Tenho, contudo, que somente no caso de se tratar de diligência substancial ao deslinde 
da controvérsia, é que caberia a alegação de cerceamento de defesa objetivando a 
anulação da sentença. 
Não é o caso dos autos. A matéria discutida é exclusivamente de direito, desde que os 
fatos estão devidamente esclarecidos nos autos. 
Por esta razão rejeito a preliminar. 
 
VOTO-MÉRITO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Destaco da sentença da lavra do MM. Juiz 
Ubaldo Ataíde Cavalcanti, a sua parte decisória que tem o seguinte teor: 
"Do exame dos autos, constato que a Autora, embora tenha satisfeito a carência de 
contribuições para a concessão de aposentadoria por velhice (mais de cinco anos), 
deixou de contribuir para a Previdência Social por mais de 12 (doze) anos, SEM 
COMPROVAR QUE ASSIM NÃO O FEZ POR ESTAR IMPOSSIBILITADA DE 
TRABALHAR POR MOTIVO DE DOENÇA, perdendo assim a sua condição de segurada 
(art. 7º da CLPS). 
O cumprimento do requisito de idade, após decorridos mais de 11 (onze) anos da perda 
da condição de segurada, como é o caso da Autora, OBSTA A CONCESSÃO DA 
APOSENTADORIA POR VELHICE. 
Este é o entendimento que acolho, consagrado por algumas interpretações judiciais do 
extinto Tribunal Federal de Recursos e manifestado nos acórdãos proferidos na Apelação 
Cível nº 162.691 - São Paulo, em 22.11.88: "O cumprimento do requisito de idade, após a 
perda da qualidade de segurada, obsta a concessão de aposentadoria", e na Apelação 
Cível nº 153.463 - SP, em 12.08.88: "Não ocorre a perda da condição de segurado da 
Previdência Social se se verifica que A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTOS DECORREU 
DE IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER ATIVIDADE LABORAL, MOTIVADA POR 
DOENÇA." 
Como se observa, não tem a autora direito à pretendida aposentadoria por velhice, nos 
termos do que dispõe o artigo 31, da Consolidação das Leis da Previdência Social. 
De fato a apelante, ao requerer a sua aposentadoria, já havia perdido a condição de 
segurada da previdência social. Na verdade, não perderia o direito à aposentadoria se já 
houvesse preenchido todos os requisitos para a sua concessão, na data em que perdeu a 
qualidade de segurado, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 98 da Consolidação 
das Leis da Previdência Social. 
No caso, a autora só veio a atingir a idade de 65 anos, condição para pleitear a 
aposentadoria por velhice, no ano de 1987, quando desde 1977 já havia perdido a 
qualidade de segurada. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação, para confirmar a respeitável 
sentença. 
E como voto 
 
VOTO - MÉRITO 
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O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Na verdade. entendo - com muito respeito à 
posição do nobre Relator - que a aposentadoria por velhice tem um tratamento especial, 
como também se dá esse tratamento especial à aposentadoria por invalidez. A razão de 
ser da própria sistemática da previdência é atender, exatamente, ao necessitado. Então, o 
necessitado pode ser necessitado em razão da invalidez que o acometeu, independe da 
sua vontade ou de qualquer prática da sua parte e pode vir em razão do decurso dos 
anos da própria vida. A CLPS diz: "Aposentadoria por velhice é devida ao segurado que 
após sessenta contribuições mensais completa 65 anos de idade." 
Em tese, dir-se-ia que não seria mais segurado, que teria perdido a condição de 
segurado. 
Ora, da mesma maneira que em relação ao aposentado por invalidez não se exige, nem 
sequer, o período de carência, também em relação ao que é atingido por velhice - que 
não deixa de ser uma invalidez porque os anos de vida impossibilitam ou diminuem a 
capacidade de prover a sua própria vida restante - entendo não ser necessária tal 
exigência, posto que há de se ter dentro do espírito da Previdência uma visão maior. 
O Direito Previdenciário inadmite, inclusive, a prescrição do próprio Direito Previdenciário. 
Daí ter-se como maior castigo para aquele que for atingido pela velhice a perda da 
situação da qualidade de segurado, sem nos autos ficar verificado o porquê ele deixou de 
pagar; na verdade, acho que é um prejuízo e é negar-se a própria ratio essendi da 
sistemática previdenciária, que já deixa bastante a dever. 
Peço vênia à V. Exa, Dr. Nereu Santos, para dar provimento à apelação, julgando 
procedente o pedido. 
 
VOTO-VISTA 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, trata-se de ação em que é 
pedida a concessão de aposentadoria por implemento de idade. 
O Sr. Juiz Nereu Santos, Relator, desacolheu a pretensão do autor, confirmando a 
sentença, ou seja, negou provimento à apelação, reconhecendo a perda da sua qualidade 
de segurado, pois havia o mesmo contribuído para a Previdência Social de 1966 até 1977 
e, a partir de então, não mais havia prestado qualquer contribuição. 
Requereu em 1989 o benefício de aposentadoria por implemento de idade, o qual Ihe foi 
negado. 
O Eminente Juiz Petrucio Ferreira, discordando, dava provimento à apelação para acolher 
a pretensão, apresentando razões ligadas às finalidades sociais do sistema 
previdenciário. Pareceram-me relevantes os argumentos de ambos os colegas e, desta 
forma, pedi vista dos autos para um melhor exame. 
O art. 98, em seu parágrafo único, invocado pelos autores, diz respeito à 
imprescritibilidade dos benefícios previdenciários. Então, como conseqüência, o direito à 
aposentadoria por pensão, para cuja concessão foram preenchidos todos os requisitos, 
não prescreve, mesmo após a perda da qualidade de segurado. É o que diz a CLPS. 
Ocorre que o direito à aposentadoria por implemento de idade não se forma, não se 
constitui somente pelo recolhimento de 60 (sessenta) contribuições. Mas, aliado a isso, 
que é um pressuposto, um antecedente, há como fato realmente constitutivo e essencial, 
o implemento da idade - o segurado atingir 65 anos. 
Ora, quando atingiu 65 anos, o autor já não era mais segurado da Previdência Social. 
Perdera tal qualidade por ter deixado de contribuir por muito mais de doze meses. 
A Constituição Federal assegura a aposentadoria aos 65 anos de idade ao homem e aos 
60 anos à mulher. Agora, essa aposentadoria, segundo o caput do art. 202, é assegurada 
nos termos da lei. E a lei exige que esteja o pretendente. a esse benefício na condição de 
segurado. Existem exceções que são, segundo a própria lei, a de o pretendente, mesmo 
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tendo deixado de contribuir, estar no gozo de benefício por doença, ou seja, estar 
impossibilitado de contribuir. Mas não foi o que alegou o autor. Em momento algum 
invocou essa situação inviabilizadora da manutenção do vínculo com a Previdência 
Social. Poderia, parece-me, se já tivesse o País um sistema de seguridade social mais 
avançado que desse caráter prático à disposição do art. 230, que determina o dever do 
Estado de amparar as pessoas idosas, requerer esse benefício. Mas não existe ainda 
esse amparo, em termos concretos, ao idoso. A aposentadoria aos 65 anos ainda é 
concedida àquele que detenha a condição de segurado. 
Também julgamos casos em que - e demos uma interpretação extensiva a certas regras 
da CLPS - se recomeçava o cômputo do período de carência quando havia sido 
interrompido. Entendemos que não. Deveria se considerar o tempo anterior à interrupção. 
Mas, no caso, o certo é que houve uma paralisação da integração do autor na Previdência 
Social. Ele perdeu a condição de segurado, e não se Ihe aproveita o dispositivo invocado 
da imprescritibilidade, porque não se trata de imprescritibilidade. Ainda não se formara o 
direito. O direito só se constituiria com o implemento da idade. Quando o implemento da 
idade se deu, já não alcançou o autor na condição de segurado. Este não faria mais jus 
ao benefício. 
Com essas considerações e pedindo vênia ao eminente Juiz Petrucio Ferreira, não 
obstante reconhecer o caráter profundo, humano, social da sua fundamentação, adiro ao 
voto do não menos ilustre Relator. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.079 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA 
Advogado: DR. SEVERINO DA SILVA FERREIRA E OUTROS 
Apelada: USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A 
Advogado: GRACILIANO GARCIA TORRES GALINDO E OUTROS 
 
EMENTA 

Tributário e Constitucional. Embargos à Execução Fiscal. IAA. Multa. Lei nº 4.071/62 - 
Princípio da Iegalidade tributária (arts. 97 do CTN e 150, I da CF). 
1. Inexistindo previsão legal para aplicação de multa pelo IAA, conclui-se pela afronta ao 
princípio da legalidade, consagrado no art. 97 do CTN e 150, I da Carta Magna. 
2. 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 de 
votos, negar provimento à apelação e à remessa oficial tida como interposta, 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,19 de fevereiro de 1991. 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: A USINA CENTRAL OLHO D'ÁGUA S/A, nos 
autos da Execução Fiscal 892229-6, que Ihe move o INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO 
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ÁLCOOL - IAA, opôs-Ihe Embargos, objetivando ter por improcedente a execução, ante a 
insubsistência do Auto de Infração que deu origem à mesma. 
Argúi em sua inicial que o Auto de Infração nº 55/79 aponta não haver a ora Embargante 
pago aos seus fornecedores de cana-de-açúcar a parcela correspondente à diferença de 
rendimento industrial das safras 76/77 e 77/78 e, assim, ter infringido o art. 3º c/c art. 5º 
da Lei 4.071/62. 
Ocorre que o art. 5º da referida Lei, trazendo em si um objetivo penal, estabelece que a 
usina que deixar de observar o contido nos artigos 1º, 3º e 4º e seus parágrafos ou 
alíneas, ou que não efetuar o pagamento da cana no preço fixado pelo IAA, incorrerá em 
multa de 20% sobre o valor das canas vendidas. E tais artigos cuidam respectivamente 
sobre: emissão do documento com suas características; deduções e pagamento 
quinzenal referente ao fornecimento de cana da quinzena anterior e sanção pelo não 
pagamento da cana no prazo fixado com emissão de nota promissória rural. 
Está assim evidente que a multa de 20% que sofreu e ora impugna não foi decorrente do 
contido nos supracitados artigos. O auto de infração diz expressamente: "falta de 
pagamento da parcela complementar". E esclarece mais que o IAA não pode fixar o valor 
relativo ao pagamento da diferença do rendimento industrial acima do rendimento médio 
do Estado, desprezando a forma de cálculo contida no art. 11 da Lei 4.870/65, que leva 
em conta o teor de sacarose e a pureza da cana fornecida. 
Decorrido in albis o prazo para impugnação. 
Anexado aos autos o Processo Administrativo que da notícia da autuação sofrida pela 
Embargante e, embora tendo pago a "parcela requerida", persistiu a multa face ao atraso 
em tal pagamento. 
às fls. 79, a Embargante dá notícia que, embora tendo pago a bonificação dos 
fornecedores, o IAA insiste na cobrança da multa. 
Na sentença, o MM Juiz Monocrático JULGOU PROCEDENTES OS EMBARGOS, 
reconhecendo a nulidade da multa cobrada e julgando improcedente a Execução Fiscal, 
ao fundamento de que: a Lei 4.071 /62, em seu art. 5º, estabelece as infrações 
sancionadas com multa: deixar de observar qualquer das disposições de que tratam os 
artigos 1º e, 3º e 4º, seus parágrafos e/ou alíneas ou deixar de efetuar o pagamento da 
cana na base do preço fixado pelo IAA, na forma do art. 2º da mesma Lei que, entre 
outros critérios, adota o rendimento industrial médio de cada Estado; a Lei 4.870/65 previu 
a fixação do preço da cana, com base na apuração dos custos de produção e estabelece 
em seu art. 11 o acréscimo ao preço básico de uma parcela correspondente à 
percentagem da participação do fornecedor no rendimento industrial, situado acima do 
rendimento médio do Estado, mas considerando para esse fim o teor de sacarose e 
pureza da cana fornecida. A multa aplicada pelo IAA afronta  pois, o princípio da 
legalidade porque desconsiderou o determinado na Lei nº 4.870/65. 
Sustenta a peça recursal do IAA, representado pela Procuradoria da Fazenda Nacional-
PE, a reforma da sentença, esclarecendo que a usina, ora Apelada, reconhecendo o 
débito da parcela de bonificação, efetuou o seu pagamento aos fornecedores e a multa 
aplicada, nos termos do art. 5º da Lei 4.071/62 (objeto da Execução Fiscal), o foi devido 
ao atraso em tal pagamento. Não pode prevalecer o entendimento da sentença de que o 
IAA instituiu um acréscimo sem obedecer ao art. 11 da Lei 4.870/65, pois o teor de 
sacarose e pureza no caldo sempre foram observados e o modus faciendi, facultado ao 
Instituto, não pode servir de sustentáculo à sentença. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença recorrida, o MM. Juiz 
Manoel Erhardt, textualmente, assim se houve: 
"A Execução Fiscal embargada objetiva a cobrança de multa aplicada, com fundamento, 
no artigo 5º da Lei nº 4.071/62. As infrações sancionadas com tal multa são as previstas 
no artigo 5º, quais sejam, deixar de observar qualquer das disposições de que tratam os 
artigos primeiro, terceiro e quarto, seus parágrafos ou alíneas da Lei nº 4.071/62 ou deixar 
de efetuar o pagamento da cana na base de preço fixado pelo Instituto do Açúcar e do 
Álcool, na forma do artigo segundo da referida lei. 
O artigo 2º, da citada lei, entre os critérios para fixação do preço da cana, estabelece que 
deve ser considerado o rendimento industrial médio de cada Estado. 
A Lei nº 4.870/65 previu a fixação do preço da cana, com base na apuração dos custos de 
produção. 
O artigo 11 da Lei por último mencionada, estabeleceu o acréscimo ao preço básico de 
uma parcela "correspondente à percentagem da participação do fornecedor no 
rendimento industrial situado acima do rendimento médio do Estado, considerado para 
esse fim o teor de sacarose e pureza da cana que fornecer". 
Não há dúvida de que a lei atribuiu competência vinculada para a aplicação da multa 
referida. 
Foram tipificadas em lei as infrações punidas com a multa em causa. 
Não há previsão legal para a incidência de tal pena, nos casos de não pagamento do 
acréscimo ao preço básico da cana, instituído por lei posterior. 
Houve, portanto, afronta ao princípio da legalidade na aplicação de multa a uma hipótese 
para a qual tal sanção não foi legalmente prevista. 
Deve-se, ainda, considerar o argumento desenvolvido pela Embargante, às fls. 69/79, 
segundo o qual o acréscimo mencionado foi instituído pelo IAA, sem obediência ao critério 
estabelecido no artigo 11, da Lei nº 4.870/65. 
Na realidade, não considerou o IAA o teor de sacarose e pureza da cana fornecida e sim 
o rendimento superior ao do Estado, obtido pela Usina. 
Em face do exposto, julgo procedente os Embargos e reconheço a nulidade da multa 
cobrada, JULGANDO IMPROCEDENTE a Execução Fiscal nº 89.0002229-6." 
Indiscutivelmente, não há como se olvidar reja o nosso Sistema Tributário, entre outros, o 
princípio da legalidade, consagrado no art. 150, I da Carta Magna vigente, que veda à 
União, Estado, Distrito Federal e Municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o 
estabeleça. 
Como observa Ives Gandra Martins, em seu "Sistema Tributário na Constituição de 1988", 
tal princípio presente no artigo 97 e seus incisos do CNT já se encontrava consagrado no 
direito anterior, entendendo que "o que de mais importante existe no dispositivo é a 
eliminação de ressalva". 
O ilustre Juiz desta Casa, Hugo de Brito Machado, em sua obra "Os Princípios Jurídicos 
da Tributação na Constituição de 1988", após afirmar que o princípio da legalidade pode 
ser entendido em dois sentidos - no de que o tributo deve ser cobrado mediante o 
consentimento daqueles que o pagam e no de que o tributo deve ser cobrado segundo 
normas objetivamente postas de sorte a garantir plena segurança nas relações entre o 
fisco e os contribuintes, textualmente assim doutrina: 
"O princípio da legalidade, outrossim, é a forma de preservação da segurança. Ainda que 
a lei não represente a vontade do povo, e por isto não se possa afirmar que o tributo é 
consentido por ter sido instituído em lei, ainda assim, tem-se que o ser instituído em lei 
garante maior grau de segurança nas relações jurídicas. 
Adotado o princípio da legalidade, pode-se afirmar, pelo menos, que a relação de 
tributação não é uma relação simplesmente de poder, mas uma relação jurídica. Isto 
evidentemente não basta, mas é alguma coisa, melhor que o arbítrio. Não garante que o 
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tributo seja consentido, mas preserva de algum modo a segurança." 
Especificamente sob o subtítulo "O Princípio da Legalidade Tributária na Vigente 
Constituição" edição ainda do Prof. Hugo Machado: 
"Cumpre destacar, todavia, que o princípio da legalidade restou consideravelmente 
fortalecido em virtude de algumas normas, não destinadas a regular especificamente a 
tributação, entre as quais podem ser mencionadas: (a) a que atribui competência ao 
Congresso Nacional para sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do 
Poder Regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; (art. 49, V) (b) a que revoga 
a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo a 
prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem o órgão do 
Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, 
especialmente no que tange à ação normativa. (Art. 25, item I, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias). Por outro lado, também fortaleceram o princípio da 
legalidade tributária o fato de haver sido proibida a delegação de competência na matéria 
reservada à lei complementar (art. 68 § 1º) e o fato de haver deixado de ser da 
competência privativa do Presidente da República a iniciativa das leis sobre matéria 
tributária. Na verdade, só restou na competência privativa do Presidente da República a 
iniciativa das leis em matéria tributária relativamente aos Territórios (art. 61, § 1º, item II, 
letra "b")." 
No caso presente, como bem observou o MM. Juiz Monocrático, houve-se o IAA em 
posição que afrontou ao princípio da legalidade quando aplicou uma multa não prevista 
por lei para a hipótese em tela. 
Por tais razões, mantendo a sentença em todo o seu teor, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.093 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: JOSE.RIBEIRO DE ALBUQUERQUE 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Advogados: DRS. SEBASTIÃO RAMOS DA SILVA E OUTRO (APTE.) E  

ALIRIO TORRES DANTAS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Sentença Proferida Extra Petita. Anulação. Interpretação do Art. 460 
CPC. 
1. - O Juiz singular não pode proferir sentença fora dos termos em que a prestação 
jurisdicional é pedida e que a controvérsia é fixada. É vedado o julgamento extra petita. 
2. - Por equívoco, foi juntada ao processo decisão sobre matéria diversa da objeto do 
litígio, qual seja, o cálculo dos proventos devidos ao ex-combatente. 
3. - Inteligência do art. 460 do Código de Processo Civil. 
4. - Anula-se a sentença para que outra se profira em seu lugar. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
anular a sentença, remetendo os autos ao Juízo de origem, nos termos do relatório, voto 
do Juiz Relator e notas taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o 
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presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 05 de fevereiro de 1991. 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: JOSÉ RIBEIRO DE ALBUQUERQUE, ex-combatente 
aposentado, interpôs ação ordinária de revisão de proventos previdenciários, alegando, 
em suma, que o INPS não utilizou para cálculo dos proventos a média do salário integral 
dos últimos 12 meses anteriores à aposentadoria, como determina a Lei na 4.297/63, art. 
1 º, bem como não concedeu os reajustes dos proventos conforme determina o art. 2º da 
referida lei. 
O Instituto previdenciário, na contestação, suscitou a preliminar de prescrição qüinqüenal. 
No mérito, diz que o autor não tem o privilégio concedido pelo art. 1º da Lei nº 4.297/63, 
visto que não preenche os requisitos estabelecidos pelo § 1º do referido dispositivo legal. 
E esse foi o entendimento do extinto TFR expresso na Súmula nº 84. 
Baseando-se na Súmula nº 260, do extinto TFR, o MM. juiz singular julgou procedente o 
pedido do autor, determinando que os reajustes sejam feitos na forma da referida Súmula 
e que seja respeitada a prescrição qüinqüenal. 
O autor apelou da decisão argüindo que o magistrado não analisou os arts. 1º e 2º da Lei 
nº 4.297/83, que determinam, respectivamente, a média aritmética dos 12 últimos salários 
percebidos para que sejam calculados os proventos e que os proventos do ex-combatente 
devem ser percebidos como se ele estivesse em atividade. 
Contra-razões não apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A sentença é ato jurisdicional por 
excelência. Por quê? Porque nela se visualiza de modo mais cristalino o exercício 
silogístico do magistrado. A arte e a ciência de relacionar de forma lógica e sistematizada 
a premissa maior com a premissa menor é dom e função daqueles que abraçam a 
carreira da Magistratura. 
A atividade interpretativa indutiva consiste no chamamento da norma abstrata à realidade 
positiva. A norma geral é trazida ao caso individual, à concretude do meio social ao qual 
ela é destinada. Para que a atividade jurisdicional seja desempenhada a contento, a 
sentença - finalidade última do pleito das partes e meio de realização da sua pretensão e 
solução do litígio - deve realizar esta concretização. 
O silogismo judicial consiste na adequação da premissa maior, a norma, à premissa 
menor, o caso concreto. A conclusão de tal procedimento é, justamente, a sentença. Ela 
deve, daí, guardar compatibilidade com a norma e com a hipótese objeto do litígio. Tal 
hipótese é desenhada a partir da fixação da controvérsia, ou seja, o pedido e a sua 
contrariedade estabelecem os pontos a serem apreciados pelo aplicador da lei. 
A sentença deve ser proferida nos estritos limites do pedido, nem além, nem aquém, 
muito menos fora dele. É vedado o julgamento infra, ultra e extra petita. Se o autor postula 
o despejo para uso próprio de seu locatário não pode a sentença condenar este a pagar o 
que deve em função de um empréstimo que Ihe fizera o autor. O juiz deve atender ao 
pleiteado na ação, julgando-a procedente ou não, ou reconhecendo algum vício 
processual preliminarmente. Deve extinguir o feito, com ou sem apreciação do CC mérito 
da demanda. Mas não deve se afastar do constante nos autos. 
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O art. 460 do Código de Processo Civil é claro. Mas nunca é demais rever o seu teor. 
Assim disciplina ipsis litteris: 
"Art. 460 - É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da 
pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que 
Ihe foi demandado". 
Pontes de Miranda, em comentando o aludido artigo, in "Comentários ao Código de 
Processo Civil" Tomo V, assim se manifestou: 
"Já no art.128 se disse que o juiz 'decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-
Ihe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da 
parte'. A lei Ihe impôs dever de se ater àquilo que Ihe foi pedido, quer na decisão a favor 
do autor, quer contra o réu, salvo se há texto de lei que Ihe dê o dever de aplicar regra 
jurídica que não invocada pelo autor. 
O que o juiz não pode é proferir sentença que não atenda às características do pedido, à 
sua quantidade e ao objeto a que alude a petição. Quem pede que se preste o objeto a 
não pode ser considerado com o direito ao objeto b, salvo se o próprio pedido permite que 
tal aconteça, o que depende do conteúdo da própria petição, explícito ou como tal 
interpretável." 
Benedito Hespanha, também analisando a problemática da atividade jurisdicional em 
conformidade com os limites do litígio, in "Tratado de Teoria do Processo", Volume I, Ed. 
Forense, diz: 
"Armada constitucionalmente a função jurisdicional e autorizado o juiz a produzir a 
sentença, vedado Ihe é denegar a justiça. Nos termos do art. 126 do Código de Processo 
Civil, o órgão jurisdicional é obrigado a dar uma resposta jurídica aos pedidos das partes, 
pois é seu dever legal proferir uma sentença judicial, decidindo o litígio nos justos limites 
do thema probandum, consoante determina o art. 128 do citado diploma processual. 
Proibido é ao juiz deixar de dar uma definição, mesmo que, em determinados casos 
concretos precise dar uma nova definição jurídica aos fatos propostos como ocorre na 
situação especial, estatuída pelo art. 384 do Código de Processo Penal. 
Para o juiz, no processo, o fundamental e que as pretensões jurídicas, embora opostas, 
estejam bem determinadas e definidas e que as condutas ou as relações jurídicas gerais 
sejam permitidas ou não proibidas pela ordem jurídica. Mesmo condutas ou relações 
jurídicas permitidas ou não proibidas que não foram reguladas positivamente podem, de 
parte a parte gerar conflitos que precisam da resposta do juiz e do ordenamento jurídico." 
Finalmente, cito Moacir Amaral Santos, que in "Comentários ao Código de Processo 
Civil," Vol. IV. Ed. Forense, assim se houve: 
"Fiel ao princípio dispositivo o Código consagra o princípio de adstrição do juiz ao pedido 
da parte. Fê-lo no art. 128: 'O juiz decidirá da lide nos limites em que foi proposta, sendo-
Ihe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da 
parte'. Repete-o no art. 460, agora como requisito da sentença: a sentença deverá ser a 
resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou. Afastando-
se desses limites, a sentença decide extra e ultra petita. 
O princípio de adstrição do juiz ao pedido do autor corresponde ao expresso na máxima 
tradicional - setentia dedet esse conformis libello. Este conclui por um pedido (artigo 282, 
nº IV). A sentença deverá conter-se nos limites do pedido, tanto no que concerne ao 
pedido imediato como no que concerne ao pedido mediato." 
A sentença recorrida decidiu flagrantemente extra petita. O postulante pretende seja-Ihe 
aplicado, para efeito de cálculo de seus proventos, o critério consignado nos artigos 1º e 
2º da Lei nº 4.297/63. O juiz julgou procedente a demanda, com fulcro na Súmula nº 260 - 
TRF. É óbvio que o julgador laborou em equívoco, que deve ser sanado pelo Tribunal 
Regional Federal, instância de reexame de suas decisões. 
Este Tribunal não pode substituir o juízo a quo, na apreciação originária da demanda. 
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Portanto, a lavratura de uma nova peça decisória pela 1ª instância se impõe. A sentença 
ora examinada deve, daí, ser anulada, para que outra Ihe tome o lugar, agora proferida 
nos estritos limites da lide fixados pelas partes em conflito. 
Anulo, pois, a sentença, remetendo os autos ao juízo de origem para que, à vista do que 
dos autos consta, decida. Recomendo que, antes no exame do mérito, delibere-se a 
respeito da prescrição argüida pelo Instituto réu. Aplica-se, à espécie, o art. 460 do 
Código de Processo Civil. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.097-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelantes: RAIMUNDO ANTÔNIO MARINHO PATRIOTA E CÔNJUGE 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. TIAGO CARNEIRO LIMA E OUTROS (APTES.) E  

MARIA CLEIDE GALVÃO DORNELAS E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Civil e Processual. Ação de rescisão de contrato de mútuo com dação em pagamento do 
bem imóvel dado em garantia do saldo devedor. S.F.H. 
1- Sendo a dação em pagamento modalidade de pagamento que consiste na entrega de 
coisa diversa da devida e depende, essencialmente, do consentimento do credor, exige-
se a sua preexistência como determinante da extinção da hipoteca. 
2 - Estabelecendo o CPC um procedimento especial para ação de consignação em 
pagamento, impossível aplicar-se a cumulação de que cuida o art. 292, § 2º do referido 
diploma legal do pedido consignatório com o de rescisão do contrato de mútuo, 
alternativamente com dação em pagamento. 
3 - A não aplicação da equivalência salarial não autoriza nem a rescisão do contrato de 
mútuo nem o direito à indenização por perdas e danos. 
4 - 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 de 
votos, negar provimento 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,19 de fevereiro de 1991 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: RAIMUNDO ANTÔNIO MARINHO PATRIOTA 
e esposa propuseram ação ordinária contra a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, 
objetivando a rescisão ou resolução do seu contrato de mútuo, alternativamente com 
dação ou consignação em pagamento do bem imóvel dado em garantia do saldo devedor 
do financiamento, feito através do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), cumulada com 
indenização por perdas e danos, pretendendo assim furtarem-se à ameaça de execução 
judicial. 
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Argúem em sua inicial que entabularam com a CEF - agente financeiro do SFH, 
financiamento para aquisição de imóvel, mediante Contrato de Compra e Venda Mútuo 
com Obrigações e Hipoteca e Escritura Declaratória, a ser pago em 276 prestações 
mensais, reajustáveis anualmente, conforme variação da UPC/BNH, tendo, no entanto, 
como teto/limite a variação do salário/renda comprometido pelos autores para o 
financiamento, em conformidade com o Plano de Equivalência Salarial - PES. Diferenças 
porventura existentes, ao final do contato, seriam quitadas pelo FCVS (Fundo de 
Compensação de Variações Salariais), para o qual contribuem os mutuários. Esclarecem 
que a Lei 4.380/64 criou o Sistema Financeiro para a aquisição da casa própria, 
estabelecendo em seu art. 5º e parágrafos a correção monetária das prestações, 
conforme alterações do salário mínimo e com base no índice Geral de Preços (IGP), não 
podendo o reajuste exceder a relação original pactuada. A Lei 4.728/65 estabeleceu a 
correção monetária em períodos inferiores a três meses, substituindo o IGP pela ORTN, 
mas em bases idênticas, sem modificar o limite já estabelecido. E o Decreto-Lei 19/66, 
que se seguiu, não alterou tal limite: apenas obrigou a correção monetária nas operações 
do SFH, através da ORTN. Não houve, portanto, revogação dos preceitos anteriores. 
Argúi que, em junho de 1983, o Decreto na 88371, ilegalmente, impôs norma de reajuste - 
não aceita pelos mutuários - destinada aos assalariados (reajuste semestral conforme 
variação de salário), funcionários públicos (82% - sem fazer distinção entre federais, 
estaduais e municipais) e mutuários em geral (até 145,87%). A esta altura já foi ferido o 
direito adquirido à anualidade. Por fim, o Decreto-Lei 2065/83, que na verdade representa 
uma manobra do Sistema para, mais adiante, ressarcir-se das diferenças entre a correção 
do salário mínimo e a correção da UPC, que padecendo do vício de inconstitucionalidade, 
viola os contratos firmados abrigados sob o Plano de Equivalência Salarial. 
Na sua contestação, a CEF, em preliminar, requer a intervenção do BNH nos autos, na 
condição de Assistente. No mérito, pugna pela legalidade do contrato, em especial das 
cláusulas que prevêem a correção monetária plena que, inclusive, é aplicada aos débitos 
fiscais, condenações judiciais e questões trabalhistas, entre outras. O cumprimento estrito 
do contrato não enseja rescisão ou resolução contratual. Incabível a dação em 
pagamento por equivaler a compra e venda, com pressupostos desta última, inclusive 
acordo de vontade Incabível também a consignação, quer por não ocorrer as hipóteses do 
art. 973 do Código Civil, quer por estarem os autores consignados em mora há muito 
tempo. 
Na sentença, o MM. Juiz julgou prejudicada a preliminar ante a sucessão da CEF ao 
extinto BNH. No mérito, JULGOU IMPROCEDENTE o pedido, facultando, no entanto, aos 
autores, discutirem os índices de reajustamento em ação própria. A decisão monocrática 
fundamentou-se no fato de que o aumento exorbitante do índice de correção não enseja a 
extinção da dívida, que só se dará com o pagamento do saldo remanescente; tão pouco 
dá direito à percepção de indenização ou reembolso das parcelas pagas; é vedado a uma 
das partes, unilateralmente, inadimplir o contrato celebrado; o direito real de hipoteca do 
imóvel financiado (garantia de crédito) não pode ser transmudado em obrigação de 
receber. 
As razões de apelo dos autores reportam-se aos termos da inicial, enfatizando que o 
oferecimento do bem imóvel hipotecado, em pagamento do saldo devedor, é suficiente 
para responder pela totalidade da dívida (artigos 6º e 7º da lei 5.741/71), sendo, portanto, 
direito incontestável dos autores a dação ou consignação do imóvel para tal fim e assim 
terem-se por exonerados de qualquer obrigação, ex-vi dos arts. 941 e 972 do Código Civil 
Brasileiro. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na inicial, os autores pedem que seja 
julgada totalmente procedente a ação, para o fim de: 
"a) - declarar a rescisão ou resolução do contrato de mútuo e, conseqüentemente, extinta 
a hipoteca pela entrega do imóvel à Ré por exceder o reajuste imposto o limite exigível 
contratualmente, caracterizando infração das cláusulas pactuadas, entre elas, a de 
assegurar-se o Plano de Equivalência Salarial, tornando impossível o seu cumprimento; 
b) - declarar extinta a dívida dos Autores para com a Ré, pela entrega do imóvel 
hipotecado; 
c) -condenar a Ré no pagamento da indenização por perdas e danos causados, por sua 
culpa, aos Autores, referentes aos valores por estes dispendidos com melhoramentos e 
reformas do imóvel, devolução das prestações já recebidas e despesas com o 
financiamento, poupança para a Incorporadora (a título de indenização), valor a ser 
apurado em execução; 
d) - condenar a Ré, ainda, no pagamento das custas processuais e nos honorários 
advocatícios, estes calculados à base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
condenação, desde já revertidos em favor da Causa Comum, entidade civil sem fins 
lucrativos, da qual fazem parte os signatários, e demais cominações legais; 
e) - juros e correção monetária sobre todas as parcelas da condenação." 
Na sentença recorrida, da lavra do Juiz José Batista de Almeida Filho destaco: 
"Através de financiamento com hipoteca, adquiriram os autores o imóvel descrito à 
vestibular, amortizando o valor do financiamento com prestações mensais reajustáveis 
monetariamente. Agora pretendem rescindir o contrato, dando como pagamento o imóvel, 
declaradas extintas a hipoteca e a dívida dos autores e ainda haverem da ré indenização 
por perdas e danos, além de devolução das prestações recebidas e despesas com o 
financiamento, juros e correção monetária sobre todas as parcelas da condenação. 
Ocorre que, para resgatar a hipoteca, deverão os autores percorrerem itinerário contrário 
à sua pretensão, isto é, pagarem o remanescente da dívida, pois só com a extinção desta 
extinguir-se-á aquela - pacto acessório que é. 
O fato das parcelas do financiamento terem, eventualmente, exorbitado o índice de 
correção pactuado, não enseja aos autores a extinção da dívida ou da hipoteca que a 
assegura e, muito menos, a percepção da indenização ou o reembolso das parcelas 
pagas, nem tampouco a restituição de despesas contratuais, sim ação que Ihes assegure 
a correção da cobrança impugnada, a exemplo do que fizeram milhares de outros 
mutuários do S. F.H. 
Segundo a vetusta regra pacta sunt servanda não pode uma das partes unilateralmente 
inadimplir o negócio celebrado com a outra. Sem·apontar, menos ainda provar, quaisquer 
dos vícios elencados no art. 147 do C. Civil, não é lícito aos autores a anulação do 
contrato avençado com a ré. 
De outro ângulo, não pode o direito real da ré, representado pela hipoteca do imóvel 
financiado, que Ihe faculta a execução prevista no art. 826 do Código Civil c. c. o art. 585, 
III, do Código de Processo Civil, ser transmudado em obrigação de receber, contra a sua 
vontade, o objeto da garantia de seu crédito como extinção deste. Muito menos ainda em 
obrigação de devolver as parcelas anteriormente recebidas, as despesas do contrato e, 
por cima, pagar perdas e danos. 
Facultado, porém, aos autores, discutirem, em ação própria, a validade dos índices de 
correção das parcelas que entendem não estar de acordo com o contrato de mútuo e 
financiamento celebrado com a ré." 
Foi a ação julgada improcedente. 
Como bem observou o MM Juiz Monocrático, na ementa a sentença inexiste possibilidade 
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de extinção da dívida e da hipoteca sem adimplemento e sem anulação do contrato. 
A dação em pagamento, por outro lado, em sendo modalidade do pagamento, não é 
satisfação originária da obrigação, pois não é pagamento propriamente dito, consistindo a 
sua efetivação em uma alteração no modo solvendi antes pactuado, no caso, a entrega 
de coisa diversa da devida (aliud pro alio). 
Assim ocorrendo, a datio in solutum está a depender da aquiescência do credor em 
admitir a substituição da coisa devida por outra, dando-se por satisfeito. 
Orlando Gomes, em sua obra "Obrigações", sobre a dação em pagamento assim 
doutrina: 
"É essencial o consentimento do credor. Não basta que aceite outra coisa; é preciso que a 
receba como pagamento. Do contrário, não produzirá efeito liberatório. Diz-se que deve 
haver a intenção comum de efetuar e aceitar a dação em pagamento. Quando, por 
exemplo, o devedor entrega uma coisa ao credor para garantir o pagamento da dívida, 
reforçando-o no curso da relação obrigacional, a dação dessa coisa não é feita 
evidentemente em pagamento. Só extingue a obrigação a dação aceita pelo credor para 
satisfação de seu crédito. 
A dação em pagamento supõe dívida vencida. Se durante a vigência de uma obrigação, 
credor e devedor acordam modificar o conteúdo do crédito, substituindo a prestação 
convencionada, não há dação em pagamento." 
Sem se negar que a cada direito corresponde uma ação, inegavelmente não há como e 
falar em ação de dação em pagamento, pois é impossível provocar-se a atividade 
judicante para se cominar o credor a aceitar uma modificação na obrigação pactuada no 
tocante à satisfação da mesma, quando tal alteração esteja a depender, essencialmente, 
de seu consentimento. 
Ademais, como observam Caio Mário da Silva Pereira e Washington de Barros Monteiro 
em "Instituições do Direito Civil" e "Curso de Direito Civil", respectivamente, a dação em 
pagamento há de apresentar-se em juízo, como fato preexistente a fundamentar uma 
ação de extinção de um direito acessório, no caso, a hipoteca, que por força do artigo 849 
do Código Civil tem no desaparecimento da obrigação principal, entre outras, causa 
extintiva. 
Não vejo, pois, como pudesse o MM Juiz Singular acatar o pedido dos apelantes de 
declarar extinta a dívida para com a ré, via uma dação em pagamento não aceita pela 
mesma e considerar extinta uma hipoteca, sem a extinção da obrigação principal. 
A hipótese, na verdade, seria de se pedir se aplicasse ao contrato de mútuo para 
aquisição de casa própria o Plano de Equivalência Salarial, pedido este que não autoriza, 
se procedente, condenasse a ré no pagamento de indenização por perdas e danos e que 
não pode ser deferido ou indeferido, simplesmente porque não foi deduzido. 
Finalmente, não há que se falar, no presente caso, em ação de consignação em 
pagamento, não só em razão de tal não ser objeto do pedido como, igualmente, dada a 
impossibilidade, nos termos do artigo 292 do CPC para cumulação dos pedidos, vez ser 
impossível aplicar-se à ação de consignação em pagamento procedimento diverso do 
estabelecido no artigo 890 e seguintes do CPC, por ser esta ação uma daquelas que 
exige procedimento especial. 
Por tais razões, nego provimento à apelação. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.122-PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 
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Apelado: BANDEPE - BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A 
Advogados: DRS. MÁRCIA CRISTINA DE MELO MENDONÇA E OUTROS (APTE.) E  

ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA MONTEIRO DE MORAES E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Execução Fiscal. Penhora de bem alienado fiduciariamente. 
Impossibilidade. 
1. - Na alienação fiduciária, a posse imediata e o domínio resolúvel do bem são 
transferidos desde logo à instituição financeira credora, enquanto a posse direta 
permanece com o devedor, na condição de fiel depositário. 
2. - Se o bem não integra o patrimônio do devedor, apenas o fazendo se paga a dívida no 
vencimento, não pode ser penhorado para cobrir dívidas outras do mesmo, ainda que 
proveniente de crédito privilegiado como, no caso, o tributário. 
3. - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes acima identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei 
Recife, 05 de fevereiro de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O BANCO DO ESTADO DE PERNAMBUCO S/A - 
BANDEPE opôs Embargos de Terceiro à Execução Fiscal proposta pelo Instituto de 
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS contra a 
SOCIEDADE DE MOAGEM DO RECIFE LTDA. Na referida executória, foi realizada a 
penhora e designado o leilão de cinco máquinas da executada. Acontece que dois dos 
bens foram alienados fiduciariamente ao Embargante. Suspenso o feito principal. 
O IAPAS defende que o crédito objeto da execução é privilegiado por sua natureza 
tributária. Por isso, deve prevalecer sobre todos os demais créditos, exceto os 
trabalhistas. O crédito fiduciário, portanto, segundo ele, não poderia se sobrepor. 
O MM. Juiz monocrático, entendendo que a alienação fiduciária se efetivou antes da 
penhora, não se visualizando qualquer intuito fraudulento, e por tratar-se de bem da 
esfera dominial de terceiro, julgou procedentes os embargos excluindo da penhora os 
bens alienados fiduciariamente. 
O INSS insiste no privilégio do seu crédito, para contraditar os fundamentos do 
embargante e os argumentos em que o magistrado lastreou o seu dispositivo. 
Contra-razões apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Que o crédito tributário tem privilégio sobre 
os demais, exceto os trabalhistas não há dúvida. Por sua natureza, a lei ofereceu-Ihe 
tratamento diferenciado especial. Mas isto deve ser compreendido entre os bens, entre os 
elementos patrimoniais de uma mesma pessoa, no caso, o devedor executado. Assim, se 
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alguém tem contra ele um crédito garantido por ônus real, ou por ônus pessoal, só terá 
direito à satisfação do mesmo após a satisfação dos créditos privilegiados em posição 
preferencial, os créditos trabalhistas e os créditos fiscais. Não é o caso dos autos. 
Antes da efetivação da penhora, atente-se bem, pois daí se compreenderá a boa fé com 
que se houveram o embargante e a executada, dois dos bens foram alienados 
fiduciariamente ao BANDEPE. Não houve intenção de fraudar. Não se conclui neste 
sentido à luz do que dos autos consta. O embargado exeqüente silenciou a respeito. 
Portanto, a operação foi regular e sem vícios de qualquer natureza. 
A alienação fiduciária não é uma garantia, no seu sentido mais comumente utilizado. Em 
regra, a garantia se processa sem a transferência do domínio do bem. Este é gravado, 
onerado. Por força de um contrato, o bem é oferecido em garantia, permanecendo como 
propriedade do garantidor, embora, às vezes, como no penhor, a posse se transfira ao 
credor até o adimplemento da obrigação. 
A alienação fiduciária é uma garantia atípica. O domínio se transfere desde logo para o 
credor, embora em caráter resolúvel. O devedor permanece na posse direta, transferindo 
para o credor, a instituição financeira a posse indireta. Continua como depositário. 
Advindo o vencimento da obrigação, não sendo paga, o domínio resolúvel se torna 
definitivo. Pode, daí, a entidade financiadora alienar o bem para cobrir a dívida. 
O domínio do bem alienado fiduciariamente é da instituição financeira credora. Como o 
próprio nome indica, a coisa é alienada, é tornada alheia, embora possa retornar ao 
domínio do devedor, se adimplir a obrigação. 
Os bens em questão, uma vez alienados, não podiam ser penhorados. O BANDEPE não 
pode ter seus bens penhorados pela dívida da SOCIEDADE DE MOAGENS DO RECIFE 
LTDA. 
Tanto é verdade que a coisa alienada fiduciariamente foge à esfera de domínio do 
devedor que, se ele aliená-la incorre nas penas do art.171, § 2º, I, do Código Penal 
(Estelionato). O BANDEPE não é devedor, não é o seu avalista, seu fiador. Por que o seu 
patrimônio vai ser atingido pela executória? 
A questão não é saber se o crédito do IAPAS é ou não é privilegiado. O que ocorreu é 
que bem de terceiro foi penhorado sem que este terceiro tivesse qualquer 
responsabilidade pela dívida exeqüenda. Logo, a penhora não pode prevalecer. As 
pessoas respondem pelas suas dívidas com o seu patrimônio. O bem alienado 
fiduciariamente abandonou a esfera patrimonial da executada. Passou a integrar, embora 
sob a condição resolutiva do cumprimento da obrigação, o patrimônio da instituição 
financeira. 
A posição acima defendida encontra apoio doutrinário nos ensinamentos de Bernhard 
Wilfred Wedekind, in "Alienação Fiduciária", pg. 25, ao afirmar: 
"Enquanto pendentes essas obrigações, o credor fiduciário é proprietário do objeto que 
garante o seu crédito, não podendo o devedor praticar qualquer ato de disposição do 
mesmo." 
Paulo Restiffe Neto in "Garantia Fiduciária", págs.121/122, ensina que: 
"É a maneira, por excelência, de denunciação pública do regime jurídico a que está 
submetido o bem gravado com cláusula fiduciária que o torna indisponível, enquanto 
pendente o gravame, quer por parte do devedor alienante, porque com a alienação já não 
é titular do domínio, mas possuidor do bem, quer por parte do credor adquirente do 
domínio em garantia, porque submetido à condição resolutiva em favor do devedor." 
....................................................... omissis ........................................................................ 
"é da própria natureza do instituto que resulta a proibição e incompatibilidade de se 
permitir que bem alienado pelo devedor ao credor fiduciário responde por dívida perante 
terceiros." 
Por fim, a palavra autorizada do Ministro Moreira Alves, in "Da Alienação Fiduciária em 
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Garantia", pg. 39, in verbis: "A alienação fiduciária em garantia, ao contrário do que 
sucede com os contratos de penhor, anticrese e hipoteca, não visa à constituição de 
direitos reais limitados, mas à transferência do direito de propriedade limitado pelo escopo 
de garantia. Apesar disso, apresenta-se ela, em nosso sistema jurídico, também como 
contrato de direito das coisas." 
Em compasso com a doutrinação exposta, decidiu a então e Egrégia Turma do Tribunal 
Federal de Recursos à unanimidade que: 
"Embargos de terceiro. Bens alienados fiduciariamente, vinculados a cédula de crédito 
industrial. Penhora e preferência em favor de terceiros. Impossibilidade. 
Os bens alienados fiduciariamente não são de propriedade do devedor e sim do credor 
fiduciário; por isso, não podem ser penhorados por terceiros, não se Ihes aplicando os 
privilégios decorrentes da preferência do crédito tributário (C.T.N.,arts.184 e 186). 
Apelação desprovida" (Min. Pádua Ribeiro, AC 55.450-MG. DJU de 05.08.82, pg. 7.304). 
Isto posto, mantenho a sentença em seu inteiro teor, negando provimento ao apelo 
interposto. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.142 -RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: FRANCISCO MATIAS DE SOUZA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3a VARA - RN 
Advogados: DRS. NATÉRCIA NUNES PROTÁSIO e OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo - Constitucional. Militar. Anistia. EC 26/86. Reinclusão. Promoções. 
Reserva remunerada. 
1- A reunião realizada no Sindicato dos Metalúrgicos, em março de 1964, teve natureza 
política, sendo de reconhecer-se, pois, ao que foi expulso das fileiras militares dê por 
participar da mesma, o direito à anistia. 
2 - A reinclusão ao serviço militar, com transferência imediata para a reserva, importa, 
igualmente, no Direito Constitucional nas promoções na inatividade ao posto  graduação a 
que teria direito, se na ativa estivesse. 
3 - Efeitos financeiros a partir da promulgação da nova Carta Magna. 
4 - Apelação e remessa improvidas. 
 
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 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. 
Recife,19 de fevereiro de 1991 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: FRANCISCO MATIAS DE SOUZA propôs ação 
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ordinária contra a UNIÃO FEDERAL, objetivando sua reinclusão no serviço da Marinha, 
promoção e transferência para a reserva remunerada, como Suboficial, com efeitos 
financeiros a contar de 05/10/88 consoante o disposto no art. 8º § 1º do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT c/c Lei 6683/79. 
Argúi em sua inicial que na condição de Marinheiro-SM de 2ª Classe da Marinha de 
Guerra do Brasil e, por participar, em data de 25/03/64 de festa comemorativa da 
Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, 
foi submetido a IPM que culminou com seu licenciamento, através do Aviso 2.064 de 
30/10/64 do Ministério da Marinha sob fundamentação de ter, de alguma forma, 
envolvido-se nos acontecimentos dos dias 25, 26 e 27 de março de 1964. Procura 
demonstrar que o seu licenciamento foi por motivos políticos e deveu-se à conclusão de 
tal IPM -que nada apurou de infração disciplinar que justificasse expulsão ou exclusão - 
posto que sua participação se limitou, tão-só, a estar presente na comemoração, em 
referido Sindicato, conhecido nacionalmente como razão imediata da Revolução Militar de 
1964. Se na ativa estivesse, teria logrado promoção até o posto de Suboficial. Cita em 
apoio ao seu pleito decisões do extinto TFR, que Ihe são favoráveis e que se referem à 
anistia prevista na Emenda Constitucional 26/86. 
Na sua contestação, a União Federal posiciona-se pela improcedência do pedido, posto 
que o autor foi licenciado, por indisciplina, em exata observância à legislação ordinária 
vigente. Os benefícios que pleiteia: Lei 6.683/79, EC 26/85 e Constituição Federal não o 
beneficiam, pois dizem respeito aos militares punidos com base em atos de exceção, 
inconstitucionais ou complementares. Traz à colação farta jurisprudência em consonância 
com o seu entendimento. 
Na sentença, o MM. Juiz Monocrático JULGOU PROCEDENTE o pedido, ante o 
fundamento de que o militar que veio a ser licenciado dos quadros da Marinha, por ter 
participado da reunião no Sindicato dos Metalúrgicos, em 25/03/64, teve sua exoneração 
em caráter eminentemente político, mesmo que o ato tenha dado como mera indisciplina, 
devendo as promoções pleiteadas atenderem aos prazos de permanência em atividade, 
estabelecidos nas leis e regulamentos, devendo-se ainda observar a idade limite. Os 
efeitos patrimoniais devem datar de 05/10/88, ante o estabelecido no art. 8º do ADCT. 
Duplo grau de jurisdição. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença, reportando-se aos alegados na 
contestação. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença recorrida, o MM. Juiz 
Francisco Barros Dias registra: 
"Certo é que o autor veio a ser exonerado do serviço ativo da Marinha, sob o argumento 
de ter participado da reunião do Sindicato dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro e por isso 
se caracterizar como um ato de indisciplina. A matéria já foi objeto de reiteradas 
apreciações pelos nossos Tribunais, como se vê dos julgados colacionados na inicial   t e 
resposta. Inicialmente houve grande controvérsia a respeito do caráter político da reunião, 
levando em consideração o tipo de participação de cada um dos presentes. Por isso é 
que a União Federal apresenta jurisprudência repetida de que os militares que foram 
punidos só serão beneficiados quando tiverem suas exclusões ou demissões 
caracterizadas por atos de exceção, institucionais e complementares, o que não seria o 
caso do autor. Sobre esse ponto me acosto aos ditames de nossos pretórios ao 
reconhecerem a participação de militar naquela reunião teve caráter político, bem como a 
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sua exclusão dos quadros de sua unidade militar." 
Traz-se, à colação da sentença recorrida, entendimento jurisprudencial do extinto TFR e 
do STJ, por cujos enunciados se verifica terem aquelas Cortes de Justiça, em relação à 
hipótese presente posicionado-se no sentido de identificar como político o ato de expulsão 
dos militares que participaram da reunião no Sindicato dos Metalúrgicos, em março de 
1964, como se lê abaixo: 
"Mandado de Segurança. Militar. Anistia. Emenda Constitucional nº26/85. Procedência. I-
Firmou-se perante o Egrégio Tribunal Pleno desta Corte o entendimento de que o ato 
expulsório pelos acontecimentos políticos levados a efeito em março de 1964, por ter tido 
motivação política, enquadra-se na hipótese do art. 4º, da Emenda Constitucional nº 
26/85. 
II - Segurança concedida, a fim de que o Impetrante seja beneficiado pela anistia". (TFR, 
Pleno, Relator: Min. Geraldo Sobral. DJ, de 18.06.87, pág.12251 ). Idêntico enunciado 
encontra-se no MS 114.456, do mesmo Relator, DJ 1.10.87 . pág. 20942. "Administrativo. 
Militar. Anistia. Atos Políticos. Reunião no Sindicato dos Metalúrgicos. 
A teor da orientação consagrada nesta Corte, a reunião realizada no Sindicato dos 
Metalúrgicos, em março de 1964, teve natureza política. Sendo assim, aos militares que 
dela participaram, deve ser reconhecido o direito à anistia. Mandado de Segurança 
parcialmente deferido". 
(MS 138.316-DF. Rel. Min. William Patterson. TFR, Pleno, DJ 31.10.88, páq. 28116). 
"Constitucional. Administrativo. Anistia. Militar. Promoção. EC nº 26, de 1985, artigo nº 4, 
§ 3º. Constituição de 1988, art. 8º, do ADCT. 
I - O que se exige na norma constitucional de anistia, tanto na EC nº 26, de 1985, art. 4º, 
§ 3º, quanto no art. 8º do ADCT à CF de 1988, para a concessão de promoções, na 
aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em 
atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em conseqüência, do 
requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos que constem de leis e 
regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido. 
II - Mandado de Segurança deferido". (MS 329/DF, Rel. Min. Carlos M. Velloso, STJ, un. 
DJ 04.06.90, Seção I, pág. 5046). Idêntico posicionamento, com a mesma redação, 
consta no MS 318-DF. Rel. Min. Carlos M. Velloso, DJ, 04.06.90, Seção I, pág. 5046)." 
Neste mesmo sentido se posicionou esta Egrégia Turma na AC 449-RN, cujo Relator foi o 
Exmº Sr. Juiz Lázaro Guimarães, que restou, ao final, acompanhado pelo MM Juiz Nereu 
Santos e por este Juiz que presidiu aquela sessão, tendo o venerando acórdão a ementa 
assim redigida: 
"Constitucional. Anistia - Militares - Emenda Constitucional nº 26/86. De acordo com o 
entendimento do TFR, tem motivação política a expulsão de militar que integrava a 
diretoria de associação de classe, em março de 1964. Apelo provido." 
Idêntica posição, da parte desta Egrégia Turma, verifica-se na AC 6835, onde também foi 
Relator o Eminente Juiz Lázaro Guimarães e cujo acórdão, datado de 28 de agosto de 
1990, tem a seguinte redação: 
"EMENTA: Administrativo. Anistia militar. Motivação política. Ainda que expulso com base 
em lei ordinária, faz jus à anistia prevista na Lei 6.683/79 o militar, quando evidenciada a 
motivação política do ato. Apelo e remessa improvidos." 
Em tal julgamento, que se realizou em 28 de agosto de 1990, quando do meu voto, 
registrei que a posição adotada naquele momento, por esta Egrégia Turma, já a tinha eu 
adotado, quando Juiz na 1ª Instância na 2ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária 
deste Estado. 
Apresenta-se igualmente irreparável a sentença recorrida, em sua conclusão, quando 
reconhece ao autor o direito à reinclusão ao Serviço da Marinha, com transferência para a 
reserva remunerada como Suboficial, com contagem do efetivo serviço no período 
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decorrido, a partir da data do licenciamento, isto para todos os efeitos, excepcionando-se 
a percepção de proventos que deve ser restrita a partir de 5 de outubro de 1988. 
Neste sentido, atente-se à jurisprudência que abaixo se transcreve: 
"MS nº 240-DF (89.0011724-6). Rel. Originário: o Sr. Ministro José de Jesus. Rel. p/ 
acórdão: o Sr. Ministro Garcia Vieira. Impte.: Hélio Gonçalves. Impdo.: Ministro de Estado 
do Exército. Advs.: Dr. Hélio Gonçalves e outro. EMENTA: Militar - Anistia - Promoções. O 
dispositivo constitucional assegura ao militar as promoções na inatividade ao posto ou 
graduação a que teria direito se na ativa estivesse, em verdadeira ficção jurídica. 
Segurança concedida com efeitos financeiros a partir da promulgação da nova 
Constituição Federal. ACÓRDÃO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as 
acima indicadas: Decide a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, 
conceder a segurança, fixando os efeitos financeiros, a partir de 05.10.88, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Custas como de lei. 
Brasília, 24 de abril de 1990 (data do julgamento)." 
No mesmo sentido o MS 246-DF, cujo Relator para o acórdão foi o Ministro Garcia Vieira. 
Por tais razões, nego provimento à apelação e à remessa oficial. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.144-CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Apelado: JOSÉ AFONSO VIANA MESQUITA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CE 
Advogados: DRS. JOÃO BEZERRA DE FREITAS E OUTROS (APTE.) E  

YARA MORENO PINTO (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual Civil. Caderneta de Poupança. Índices de reajustamento. Ilegitimidade passiva 
do Banco Central e da União Federal. Nulidade da Sentença. Incompetência absoluta. 
1- Em se tratando de contrato de adesão firmado entre o poupador e o agente financeiro, 
somente este tem legitimidade passiva ad causam  para figurar na relação jurídica 
processual instaurada por aquele, quando pleiteia a diferença resultante da mudança do 
critério de cálculo dos rendimentos da conta. 
2 - Certo é que a relação jurídica decorrente do contrato de caderneta de poupança se 
estabelece entre o poupador e o agente financeiro, sem a integração do Banco Central ou 
da União Federal. Em razão da natureza do vínculo firmado, incumbe só ao agente 
financeiro o ônus de creditar em favor do investidor os rendimentos por este auferidos. 
3 - Ao Juiz não se permite determinar a citação, sem provocação das partes interessadas 
de quem ele entende dever integrar a lide no pólo passivo. Mesmo em caso de 
Iitisconsorte passivo necessário há necessidade de; promoção da parte interessada. 
4 - A União Federal não pode ser considerada responsável juridicamente pelos atos 
normativos de caráter genérico que expede. O ônus decorrente dos efeitos da aplicação 
das normas jurídicas é das partes envolvidas no ato ou no negócio jurídico. 
5 - Incompetência absoluta da Justiça Federal de 1º e 2º graus para processar e julgar 
ação desenvolvida entre partes singelamente privadas, sem nenhum interesse concreto 
da União Federal, de suas autarquias ou de suas empresas públicas. 
6 - Nulidade da sentença por ter sido proferida por juízo absolutamente incompetente. 
Remessa do feito ao Juízo competente. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em 
acatar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco Central do Brasil e, pela 
mesma votação, dar provimento a remessa oficial para considerar a União Federal como 
parte ilegítima e, em conseqüência anular a sentença por ter sido proferida por juízo 
incompetente de modo absoluto nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório 
e notas taquigráficas constantes dos autos que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 25 de fevereiro de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - PRESIDENTE E RELATOR 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Discute-se, nos autos, qual o critério a ser utilizado 
para se calcular os rendimentos da caderneta de poupança referente ao mês de fevereiro 
de 1989. Se deve ser efetuado com base no Índice de Preços ao Consumidor - IPC, como 
determina o Decreto-lei nº 2.284 de 10.03.86 e alterações, regulamentado pela Resolução 
nº 1.388, de 15.06.87, ou se de acordo com a variação da Letra Financeira do Tesouro - 
LFT, estabelecida pela Medida Provisória nº 32, de 15.01.89, convertida posteriormente 
na Lei nº 7.730, de 31.01.89. 
Alega o autor, em síntese, que a caderneta de poupança se constitui em contrato de 
adesão, através do qual o depositante adere às condições de seus rendimentos, juros, 
correções e prazos fixados pelo governo federal. Se o Poder Executivo deseja modificar 
as condições contratuais, deve fazê-lo sem retroagir, vigorando as modificações, somente 
para o período mensal seguinte, nunca o anterior. Assim sendo, conclui que a Medida 
Provisória nº 32, transformada na Lei nº 7.730, que instituiu o cálculo da poupança pela 
variação da LFT, não poderá retroagir para revogar contratos já existentes, devendo, 
portanto, a poupança de fevereiro/89 ser calculada de acordo com o IPC. 
O ilustre magistrado de primeiro grau repeliu a preliminar de ilegitimidade passiva ad 
causam, suscitada tanto pelo BRADESCO S/A como pelo BACEN, e, também, a 
preliminar de impossibilidade jurídica do pedido esta somente apresentada pelo primeiro 
demandado. No concernente ao mérito, entende ser a poupança um contrato de adesão, 
por isso o promovente, nas nove contas cujos aniversários se realizam no período de 04 a 
15 de fevereiro, tem direito, em fevereiro de 1989, a um rendimento calculado de acordo 
com o IPC de janeiro de 1989 porque no inicio de janeiro vigorava o DL nº 2.284/86, 
regulamentado pelo Resolução nº 1.388/87. Quanto às  contas que têm aniversário no 
período de 16 a 20 de fevereiro de 1989, os rendimentos devem ser efetivados com base 
na variação da LFT, porquanto no início de fevereiro já vigorava a Medida Provisória nº 
32, de 15.01.89, convertida na Lei nº 7.730, de 31.01.89. Por esses argumentos, o Juiz 
deferiu parcialmente o pedido do autor, submetendo o decisum ao duplo grau de 
jurisdição. 
O BACEN interpôs apelação, sustentando a preliminar de ilegitimidade passiva ad 
causam. No mérito, após tecer várias considerações, conclui que "o autor, em 15.01.89, 
não tinha direito adquirido de ver os saldos de suas poupanças atualizados na forma 
prevista na norma aplicável à espécie até aquela data, vale dizer, a Resolução nº 
1.338/87. Isso porque a lei nova colheu ainda em formação os rendimentos da caderneta 
do dia 1º, que seriam creditados em fevereiro de 1989, antes, portanto, de completado o 
ciclo de 30 dias. Não havendo, pois, direito adquirido, prevalece a lei nova". 
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O BRADESCO S/A apresentou apelação intempestiva, a qual foi desentranhada dos 
autos e juntada por linha. 
Contra-razões não apresentadas. 
É o relatório. 
 
VOTO PRELIMINAR I 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A ilegitimidade passiva ad causam do 
BACEN já foi decidida por esta Turma, no julgamento dos Embargos de Declaração na 
AC nº 1.824 - CE, cujo Relator foi o eminente Juiz Lázaro Guimarães. O voto vencedor foi 
assim redigido, in verbis: 
"O contrato de depósito em caderneta de poupança é celebrado entre o poupador e a 
instituição financeira, sem interveniência do Banco Central, que é o órgão fiscalizador e 
coordenador do Sistema Financeiro Nacional. 
Pelo fato de emitir instruções a respeito da atualização dos depósitos, o Banco Central 
não se insere nas relações entre os destinatários de cada norma. 
Legitimados para a ação, que visa o creditamento de importâncias em contas-poupança, 
são as partes envolvidas nas respectivas relações matenais. 
O acórdão não se pronunciara expressamente sobre esse ponto da causa. 
Por essas razões, recebo os embargos, para declarar o Banco Central do Brasil 
ilegitimado para a causa e, por essa razão, excluí-lo da lide. Em conseqüência, 
responderão os autores pelo pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em valor 
equivalente em cinco BTN's.'' 
Realmente, o contrato de adesão que lastreia as operações de caderneta de poupança é 
firmado entre partes bem caracterizadas. De um lado, o agente financeiro responsável 
pela execução do investimento, segundo as regras do Sistema Financeiro Nacional. Do 
outro, o investidor, o poupador. 
Se o contrato que origina a discussão judicial foi firmado entre o poupador e o 
BRADESCO S/A, a ação para reaver a diferença obtida, adotando-se a variação da LBC e 
do IPC, deve ser proposta contra tal entidade  não havendo nenhuma razão de chamar o 
BACEN para participar da relação processual. 
Se as considerações acima anunciadas não carregassem a substancialidade de suas 
conclusões e a força do precedente jurisprudencial, haveria na relação processual em 
exame um outro motivo de caráter relevante a determinar a exclusão do Banco Central da 
demanda. Assim afirmo, em razão de o curso processual demonstrar que a ação foi 
intentada contra o Bradesco, chamando-se a União Federal como litisconsorte passiva 
necessária, conforme bem demonstra a petição inicial. As citações se concretizaram nos 
sujeitos passivos apontados pelo autor, conforme certidão de fls. 16 v, sendo que a União 
Federal não apresentou contestação. 
Ocorreu que, de modo surpreendente, o ilustre Juiz de primeiro grau às fls. 97, proferiu o 
seguinte despacho: "Considerando as ponderações da Caixa Econômica Federal, 
determino a citação do Banco Central do Brasil para, querendo, contestar o presente 
pedido". 
Assinalo, em face do referido despacho, cujo cumprimento se concretizou, que, a uma, a 
Caixa Econômica Federal em nenhum momento integra a lide e, a duas, que não podia o 
juiz, de ofício, determinar o chamamento do Banco Central para se posicionar na 
vinculação processual em discussão como sujeito passivo. Para tanto, necessário que 
uma das partes se manifestasse em tal sentido. 
 Por tais considerações, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Banco 
Central do Brasil, excluindo a referida autarquia da demanda. Sem ônus sucumbencial 
para o autor, em face dos aspectos processuais que envolveram o chamamento do Banco 
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Central do Brasil para integrar a lide. 
 
VOTO PRELIMINAR II 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Excluído o Banco Central da demanda, a 
sentença passa, agora, a ser examinada, tão só, por força da remessa oficial, em face de 
ter sido condenada a União Federal a pagar, de forma solidária, a diferença de correção 
monetária aqui discutida. 
De início, surpreende o decisório quando impõe à União Federal a responsabilidade 
solidária pelo evento. Primeiramente, porque não houve, por parte do autor, esse pedido, 
conforme pode se constatar da leitura da peça vestibular, ao se conferir a sua parte final. 
Ali está registrado apenas que a condenação deve recair sobre o BRADESCO S/A, 
citando-se a União Federal como litisconsorte necessária passiva. Nada mais consta no 
sentido de se responsabilizar a União pelo pagamento das quantias solicitadas. 
Em segundo lugar, nas relações jurídicas processuais onde tema de igual consideração 
tem sido discutido, tem esta Turma entendido que a União Federal é parte ilegítima para 
figurar no pólo passivo como demandada, em face de não ser possível determinar a sua 
responsabilidade por atos de natureza puramente normativos. Do contrário, chegar-se-ia 
ao inaceitável de se convocar a União para funcionar como ré em toda demanda onde se 
discutisse a aplicação de legislação federal. 
Na espécie, o contrato de adesão que lastreia as operações de cadernetas de poupança 
é firmado entre partes bem caracterizadas e definidas, que assumem todos os riscos da 
transação. De um lado, o agente 
financeiro responsável pela execução do investimento, segundo as regras do Sistema 
Financeiro Nacional. Do outro lado, o investidor, o poupador. Se o contrato que origina a 
discussão judicial em exame foi firmado entre o autor e o BRADESCO, a ação para 
discutir o índice da correção monetária aplicado deve se desenvolver entre as partes e 
somente entre elas. Isso porque a entidade financeira é que deve arcar com os riscos da 
atividade desenvolvida, pois, se ela participa dos bônus isto é, dos resultados positivos do 
negócio jurídico firmado, deve arcar, também, com os ônus. 
Se, por acaso, a União Federal impuser, com a sua conduta de reguladora e fiscalizadora 
do sistema, algum prejuízo à entidade bancária, somente esta é que poderá movimentar-
se juridicamente contra o responsável por esse resultado negativo. 
Esse posicionamento foi assumido por esta Turma ao julgar a AC nº 7.088 - CE, em 
18.09.90. 
Não tendo motivos para modificar o entendimento exposto. dou provimento à remessa 
oficial para considerar a União Federal como parte ilegítima, pelo que não deve integrar a 
lide como litisconsorte passiva necessária. 
Em conseqüência fica sem efeito a condenação que Ihe foi imposta. Com a exclusão do 
Banco Central do Brasil e da União Federal da relação jurídica processual, remanesce o 
litígio entre as partes principais. De um lado o autor pessoa física. Do outro, o Banco 
Brasileiro de Descontos S/A - BRADESCO, Pessoa Jurídica de direito privado, entidade 
não integrante da administração direta ou indireta federal. Resulta desse elo a 
incompetência absoluta da Justiça Federal de 1º e 2º graus para processar e julgar a 
demanda, pelo que nos termos do art.113, § 2º, do CPC, somente os atos decisórios 
serão nulos. 
Em face do exposto concluo, em razão da exclusão do Banco Central e da União Federal 
da lide, pela nulidade da sentença, em face da incompetência absoluta acima declarada, 
com a determinação da remessa dos autos a uma das varas da Justiça Estadual de 
Fortaleza, Estado do Ceará a quem couber por determinação legal. O envio dos autos 
deve ser feito ao distribuidor judicial da mencionada Comarca. 
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É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.217 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelada: ANACY CABRAL DE LIMA 
Advogados: DRS. MARIA CRISTINA PIRES FALCÃO e OUTRO (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Pensão especial de acidente em serviço. Desvio de função. Lei 1711 /52 e 
Decreto 76954/75. 
1 - Ao estabelecer o Art. 2º do Decreto 76954/75 que o valor da pensão será igual ao do 
vencimento do cargo ocupado pelo funcionário no dia do evento, disciplinando a espécie 
diferentemente do Art. 242 da Lei 1711 que fala na base do vencimento ou remuneração, 
não distinguiu o modo de provimento do cargo ocupado pelo funcionário no dia do evento. 
2 - Aplicar-se à hipótese a Súmula 223 do extinto TFR equivale a cobrar-se, tão-só, do 
servidor, assassinado em razão da função exercida no dia do evento, a obrigação 
funcional, sem Ihe reconhecer em desrespeito à nobreza e dignidade de sua imolação, o 
direito decorrente do exercício da mesma função. 
3 - Inobstante ocupar o funcionário sacrificado o cargo efetivo de Atendente Judiciário, 
Classe "A", a sentença recorrida, ao condenar a União a pagar pensão especial no valor 
do vencimento do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, Classe "B", da Justiça do 
Trabalho, função exercida há quase seis anos, por força de portaria da Presidência da 
Junta, espelhou a verdadeira vontade da Lei e o melhor Direito e fez a melhor Justiça, 
apresentando-se irreparável tal decisum. 
4 - Apelação e Remessa Oficial, tida como interposta, improvidas. 
 
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 à apelação e à remessa oficial tida como interposta, 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,19 de fevereiro de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: ANACY CABRAL DE LIMA, viúva de WALTER 
MENDES DE LIMA que também se chamava JOSÉ MENDES DE LIMA (e sob este nome 
contraiu novas núpcias que, posteriormente foram anuladas propôs ação ordinária contra 
o INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, objetivando pensão especial e 
integral, referente ao cargo de Oficial de Justiça, Classe B, com pagamento dos 
atrasados, juros e correção monetária conforme Ihe dá direito o estabelecido nas Leis 
1711/52, 6.220/75 e Dec 76.954/75. 
Argúi em sua inicial que o de cujos, quando ocupava o cargo de Atendente Judiciário, foi 
nomeado por Portaria do Presidente da Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré da 
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Mata-PE, para o exercício do cargo de Oficial de Justiça (art. 721, § 5º da CLT) e, em 
decorrência de tal exercício do dever, foi assassinado. Faz jus, portanto, à pensão em 
valor igual ao vencimento do cargo ocupado pelo funcionário no dia do evento. 
Em sua contestação, o INPS esclarece que desde 20/09/75 vem pagando à autora a 
pensão tipo B-23/50.120.160-2. E que a pretensão da mesma esbarra no art. 4º do Dec. 
76.954/52, que dá às Delegacias do Ministério da Fazenda dos Estados e do Distrito 
Federal a competência para conceder pensão especial. Pede a citação da União Federal 
para compor a lide, na condição de litisconsorte passivo, e a sua exclusão da lide, por já 
vir cumprindo a sua obrigação. 
A União Federal contestou o pedido alegando em preliminares carência de ação e inépcia 
da inicial - falta à autora o interesse processual; pois jamais requereu, 
administrativamente, (art. 4º, § único do Dec. 76.954/75), o recebimento da pensão 
pretendida prevista no art. 242 da Lei 1711/52 e não juntou documentos necessários a tal 
procedimento administrativo. No mérito descabe o pleito: o de cujos era ocupante de 
cargo efetivo de Atendente Judiciário e, por ocasião de sua morte, desempenhava AD 
HOC as funções do cargo de Oficial de Justiça. Pela improcedência da ação e extinção do 
processo. 
Na sentença, o MM Juiz superou as preliminares argüidas e excluiu o INPS da lide, 
julgando a autora carecedora de ação quanto ao mesmo. No mérito, ao ter por amparado 
o pleito inicial (art. 242 da Lei 1711/52 c/c art. 2º do Dec. 76.954/75) JULGOU 
PROCEDENTE A AÇÃO e condenou a União Federal a conceder à autora a pensão 
especial, além do pagamento das prestações vencidas, com base nos vencimentos do 
cargo de Oficial de Justiça Avaliador, Classe B, da Justiça do Trabalho. 
Sustenta a peça recursal a reforma da sentença se insurgindo contra o posicionamento 
judicante de que a contestação de mérito é incompatível com argüição de preliminares. 
Reporta-se aos demais argumentos da contestação. Requer ao Relator da apelação que 
se digne mandar riscar as expressões ofensivas constantes da petição de fls. 39/42. 
O parecer do Ministério Público, em 2ª. Instância, opinou pelo provimento parcial do 
recurso, com concessão da pensão especial pretendida, sendo esta referente ao cargo de 
Atendente Judiciário - Classe "A" - Cod. TRT 6a. - AJ - 025-1, por ser este o cargo efetivo 
do de cujos, a que se refere o art. 2º do Decreto 76.954/75, pois as funções de Oficial de 
Justiça, ocupadas por ocasião do falecimento, eram em flagrante desvio funcional. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Em seu douto parecer de fls. 65 e 66, 
o Exmo. Sr. Procurador da República, textualmente, assim se posiciona: 
"2 - O marido da apelada era ocupante do cargo efetivo de Atendente Judiciário, Classe 
"A", código TRT - 6º AJ  - 025.1, lotado na JCJ de Nazaré da Mata. 
3 - No dia 20 de setembro de 1975 foi o mesmo assassinado, no exercício do cargo de 
Oficial de Justiça Avaliador, Classe "B", substituto, designado pela Portaria datada de 
09.10.69, expedida pela Presidência da JCJ, quando do cumprimento de um Mandado 
Judicial (fls. 8). 
4 - Temos que, in casu, é devida a pensão especial. 
5 - Resta saber se o valor da pensão será o equivalente aos vencimentos de Atendente 
Judiciário, cargo efetivo ocupado pelo marido da apelada, ou os vencimentos de Oficial de 
Justiça Avaliador, cargo exercido pelo aludido servidor quando de sua imolação. 
6 - O marido da apelada encontrava-se em flagrante desvio funcional. 
7 - Em tais casos, cabe ao servidor o direito de perceber os vencimentos do cargo 
enquanto perdurar o desvio, e não sua readaptação. 
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8 - Assim, o cargo a que se refere o artigo 2º do Decreto 76.954/75 será o de Atendente 
Judiciário e não Oficial de Justiça Avaliador. 
9 - Isto posto, somos pelo provimento parcial do recurso, a fim de que seja concedida à 
postulante pensão especial em valor igual ao vencimento do cargo de Atendente 
Judiciário, Classe "A", Código TRT - 6º - AJ-025.1, deduzida a pensão previdenciária." 
Por seu turno, o MM Juiz sentenciante monocrático, José Baptista de Almeida Filho, 
observa no Art. 242 da Lei 1.711/52 cc. com o Art. 2º do decreto 76954/75 e entendendo 
que a Lei não faz diferença sobre as provas de provimento do cargo, não sendo dado ao 
intérprete fazê-lo, e levando em conta que, na data do evento, o falecido marido da autora 
se encontrava no exercício do cargo de Oficial de Justiça Avaliador, Classe "B", julgou 
procedente a ação para condenar a União à pensão especial, tendo por base para as 
prestações os vencimentos do cargo de Oficial de Justiça Avaliador. Classe "B", da 
Justiça do Trabalho. 
Não há como olvidar ser entendimento jurisprudencial do extinto TFR, corporificado na 
Súmula 223 que o empregado, durante o desvio funcional; tem direito à diferença salarial, 
ainda que o empregador possua quadro de pessoal organizado em carreira. 
Nesse sentido, já se posicionou esta Egrégia Turma em vários julgados, dos quais, em 
alguns deles, fui Relator, onde registrei em voto acompanhado, à unanimidade, pelos 
nobres pares, que o desvio de função não era ao empregado mais que o direito à 
diferença salarial. 
Assim caminhou o douto parecer da Procuradoria da República em 2ª Instância. 
Entendo, por outro lado, que o disposto no Art. 2º do Decreto 76954, de 30 de dezembro 
de 75, e que dispõe sobre a concessão e o pagamento da pensão especial de acidente 
em serviço prevista no Art. 242 da Lei 1711, de forma especial, regula a espécie. É que, 
de um confronto entre o estabelecido no Art. 242 da Lei 1711/52 e no Art. em questão, 
verifica-se que, enquanto este dispositivo estabelece que "o valor da pensão será igual ao 
do vencimento do cargo ocupado pelo funcionário no dia do evento deduzida a pensão 
previdenciária", aquele determina ser "assegurada pensão, na base do vencimento ou 
remuneração do servidor, à família do mesmo quando o falecimento se verificar em 
conseqüência de acidente no desempenho de suas funções." 
Observe-se que o novo ditame legal, distintamente da Lei 1711/52, estabelece que o valor 
da pensão especial não será na base do vencimento ou remuneração do servidor, como 
dispõe o Estatuto dos Funcionários Públicos Federais e, sim, igual - e não na base - ao do 
vencimento do cargo ocupado pelo funcionário no dia do evento. 
E, nesta distinção repousa exatamente a voluntas legis, de modo a retribuir à família do 
acidentado, em termos de reconhecimento pela nobreza e dignidade de seus gestos - 
falecido em conseqüência de acidente no desempenho de suas funções - um 
correspondente numerário condizente com a imolação do acidentado. 
Vale·aqui reportar-se ao afirmado pelo MM. Juiz do 1º Grau quando, ipsis literis, diz: 
"A lei não faz diferença sobre as formas de provimento do cargo, não sendo dado ao 
intérprete fazê-lo" - principalmente, eu, quando tal distinção resulta in malam partem. 
Sem sentido cobrar-se única e exclusivamente a responsabilidade de uma função 
desempenhada com o próprio sacrifício da vida, negando-se qualquer direito por tal 
desempenho, máxime quando, como acontece no caso presente, não se trata tão-só de 
acidente ocorrido no trabalho mas ocorrido exatamente em razão do trabalho. 
Na certidão de fls. I consta que o falecido, assassinado no dia 20.09.75, no exercício de 
Oficial Avaliador, Classe "B", substituto, quando do cumprimento de um mandado Judicial 
trabalhista, apesar de ocupante do cargo de Atendente Judiciário, Classe "A", lotado na 
Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré da Mata neste Estado, por portaria 
expedida pela Presidência daquela Junta, datada de 09.10.69, há quase seis anos, pois, 
já se encontrava no exercício do cargo de Oficial de Justiça, cujo desempenho de suas 
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funções o levou ao sacrifício último. 
Aproximar o Direito do Justo de modo que a Lei expresse a verdadeira Justiça, deve ser o 
trabalho de Magistrado, agindo com unanimidade e prudência, sem querer legislar, 
descobrir na Lei o seu espírito, vale dizer a própria vontade da Lei. 
Por entender que o MM. Juiz monocrático, atendendo ao espírito da Lei, aplicou o Direito 
e fez Justiça, sem negar o meu posicionamento antes adotado em relação ao enunciado 
da Súmula 223 do extinto TFR, por entender, exatamente, que na espécie não tem ela 
aplicação, meu voto é para, mantendo a sentença do 1º Grau em todos os seus termos, 
negar provimento à Apelação e à Remessa Oficial tida como interposta. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, entendo que o eminente Relator 
deu a interpretação mais perfeita e justa aos dispositivos de lei enfocados. 
A Súmula, realmente, não tem aplicação ao caso, porque se refere à situação em que o 
pleito é de enquadramento e, como há desvio de função, não se podendo enquadrar o 
funcionário público por falta de mandamento legal, a solução é, ao invés de se prover um 
cargo público sem a devida forma, deferir o pagamento das diferenças de vencimentos. 
Na hipótese sob exame, no entanto, há determinação legal no sentido de se apanhar a 
situação em que o funcionário falecido, em razão de acidente de trabalho, estava para 
que se proteja os seus dependentes, com uma pensão no valor correspondente à sua 
remuneração, à época do acidente. 
A interpretação dada pelo eminente Relator foi a mais justa e jurídica possível. Desta 
forma, acompanho o Relator. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente, também acompanho o Relator, 
entendendo que a solução mais justa - realmente com o apoio da lei - foi a encontrada 
pelo Juiz e, agora, ratificada pelo eminente Relator, acompanhado do eminente Juiz 
Lázaro Guimarães. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8313 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIÃO FEDERAL 
Apelado: PHILIPS ELETRÔNICA DO NORDESTE S/A 
Advogados: DRA.WOLMEZITA MARINHO DE BARROS E OUTROS 
 
EMENTA 

IPI - Crédito-Prêmio - Inconstitucionalidade do art.1 a do Decreto-Lei na 1.724/79. - O 
extinto Tribunal Federal de Recursos reconheceu a inconstitucionalidade do art.1º do 
Decreto-Lei nº 1.724/79, que concedeu poderes ao Ministério da Fazenda para aumentar, 
reduzir e extinguir os estímulos fiscais de que tratam os arts. 1º e 5º do Decreto-Lei nº 
491/69 (AC 109.896 - DF). 
- Procede a ação que ataca a Portaria nº 960, de 07.12.79, expedida com base naquele 
diploma legal. 
- Apelação e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à apelação e à remessa de ofício para manter a sentença, nos 
termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado. Recife, 21 de fevereiro de 1991. JUIZ CASTRO MEIRA - 
Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: PHILIPS ELETRÔNICA DO NORDESTE S/A., 
qualificada nos autos, moveu Ação Ordinária contra a UNIÃO FEDERAL aduzindo que, 
sendo fabricante de produtos elétricos e eletrónicos, comercializando no mercado interno 
que são importados para inúmeros países, passou a usufruir do estímulo fiscal criado pelo 
Decreto-Lei nº 491, de 05.03.69, onde as empresas exportadoras poderiam gozar de 
créditos tributários sobre suas vendas para o exterior, deduzidos do valor do IPI. 
Acrescenta que, em 07.12.79 foi publicado o DL 1724/79 dispondo, especificamente sobre 
os estímulos fiscais aludidos, tendo o Ministro da Fazenda expedido a Portaria nº 960/79 
suspendendo o benefício fiscal de que tratava o art.1º do DL 491/69, situação esta que 
perdurou até 06.04.81 quando, através da Portaria nº 78, restabeleceu-se o incentivo 
suspenso. 
Requer, ao final, a autora, o ressarcimento dos créditos que deixaram de ser aproveitados 
no período de vigência da Portaria nº 960/79, ou seja, de 07.12.79 a 06.04.81, tudo 
acrescido de correção monetária e juros, excluídas as operações com mais de 05 anos, 
contados a partir do ajuizamento da ação. Contestando, a União argüiu a ilegitimidade 
ativa ad causam e, no mérito, alega não assistir razão à autora visto que "... ditos créditos 
têm natureza financeira, e não tributária, sobretudo por se destinarem, os mesmos, à 
compensação dos valores que encerram com os dos tributos incidentes sobre o produto 
exportado, isto é, com o que tem a Fazenda, o direito a cobrar, ou seja, o crédito 
tributário, na acepção própria da palavra". 
Rechaçadas as preliminares, julgou o MM. Juiz a quo procedente a ação lastreado em 
jurisprudência do ex-TFR, em que se reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º do DL 
1724/79, condenando a União na devolução dos valores correspondentes ao período de 
suspensão de tais benefícios, com acréscimo de correção monetária a partir da data em 
que cada parcela do crédito deveria ter sido concedida e de juros de mora à razão de 1% 
ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão. 
Inconformada, apelou da sentença a ré, argüindo, preliminarmente, defeito de 
representação e, no mérito, sustenta a legalidade dos diplomas atacados. Requer a 
redução dos juros de mora e honorários advocatícios. 
Com as contra-razões de fls.144/146, subiram os autos. 
Pauta sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Insurge-se, inicialmente, a Fazenda 
Nacional contra a r. decisão que considerou regular a representação processual da 
autora, ora apelada, face à inexistência de prova de que o Sr. José Paulo Alimonda não 
estivesse no exercício do cargo de Diretor-Presidente da autora à época em que foi 
outorgada a procuração. Argumenta que, dessa forma, o preclaro julgador inverteu o ônus 
da prova. 
Ainda que se considerasse inválida a procuração de fls. 10/11 - o que não é o caso, pois 
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se trata de instrumento público, pelo que se presume sua regularidade -estaria tal 
irregularidade sanada com o novo instrumento que se acha às fls. 97. 
Rejeito, pois, esta preliminar. 
A r. sentença também afastou a preliminar da ilegitimidade ativa da autora, assinalando 
que seu nome está indicado como fabricante nas guias expedidas em nome da PHILIPS 
DO BRASIL LTDA. Confirmo-a, também, no particular. 
Resta o exame do mérito. 
A matéria em debate envolve o exame da constitucionalidade da Portaria nº 960, de 
07.12.79, pela qual o Sr. Ministro da Fazenda suspendeu o estímulo fiscal previsto no art. 
1 º do Decreto-Lei nº 491, de 05.03.69, até então usufruído pela autora. O ato 
administrativo teve fundamento no Decreto-Lei nº 1.724, de 07.12.79, art. 1º. 
Submetida essa questão ao Plenário do extinto Tribunal Federal de Recursos, em 
argüição de inconstitucionalidade na Apelação Cível nº 109.896-DF (Reg. 7.856.288), foi 
declarada a inconstitucionalidade desse dispositivo. 
Embora a Constituição revogada, em relação ao IPI, permitisse que o Poder Executivo, 
nos limites e condições estabelecidos em lei, pudesse alterar suas alíquotas ou bases de 
cálculo (art. 21, V), não estendeu essa autorização para que o próprio chefe do Poder 
Executivo viesse a estabelecer suspensão de benefício fiscal. Não se vislumbra como 
fosse possível que Decreto-Lei viesse a conceder semelhantes poderes ao Ministro da 
Fazenda. 
A propósito assim argumentou o em. Min. Pádua Ribeiro no voto que proferiu como relator 
na AC 109.896 - DF supra referia: 
"No mérito, o ponto crucial da demanda envolve o exame da constitucionalidade do art. 1º 
do Decreto-Lei nº 1.724, de 1979, nestes termos: 
"O Ministro de Estado da Fazenda fica autorizado a aumentar ou a reduzir, temporária ou 
definitivamente, ou extinguir os estímulos fiscais de que tratam os artigos 1º e 5º do 
Decreto-Lei nº 491, de 05 de março de 1969". 
A respeito, o meu entendimento coincide com o sustentado pelo ilustre Juiz de primeiro 
grau. A meu ver, o transcrito preceito ofende o princípio da legalidade (Constituição, art. 
153, § 2º). Com efeito, só a lei pode criar, aumentar, reduzir, suspender ou extinguir 
benefício fiscal. Por isso, o questionado Decreto-Lei (equivalente à lei para tal fim) poderia 
adotar aquelas providências, mas não autorizar que o Ministro da Fazenda as praticasse. 
De assinalar que a Constituição, com relação ao IPI, atenua o princípio da legalidade, 
insculpido nos seus arts. 19, I e 153 § 29, ao permitir que o Poder Executivo, vale dizer, o 
Presidente da República, nos limites e condições estabelecidos em lei, possa alterar as 
suas alíquotas ou as bases de cálculo (art. 21, V). Na hipótese, não se trata de 
modificação de alíquotas, nem de qualquer base de cálculo. O de que se cuida é de 
suspensão de incentivo fiscal concedido por lei. Por isso mesmo, se a Constituição não 
concede, sequer, ao Presidente da República poder de alterar o benefício, não há 
conceber que Decreto-Lei confira tal poder ao Ministro da Fazenda. 
De outra parte mesmo que o Poder Executivo pudesse alterar os questionados benefícios 
fiscais, jamais poderia o Presidente delegar a referida atribuição a Ministro de Estado, 
pois ela não se inclui entre as delegáveis, previstas no art. 81, parágrafo único, da 
Constituição. Ademais, a portaria atacada, além de fundar-se em dispositivo eivado de 
inconstitucionalidades, extravasou o seu âmbito, pois o referido preceito só autorizou o 
Ministro da Fazenda a "aumentar ou reduzir, temporária ou definitivamente, ou extinguir 
os benefícios fiscais", controvertidos nestes autos, e não a suspender a sua vigência." 
A possível dúvida quanto ao momento da aplicação da correção monetária deve ser 
sanada com a invocação da analogia das normas quanto à repetição de indébito 
tributário. É inegável que, no momento em que à apelada foi negado o crédito, houve 
acréscimo do imposto a pagar, como assinalou o em. Min. Carlos Velloso em voto que 
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proferiu na AC 131.126-SP (Reg. 6.612.989) (RTFR 159/148). Pela mesma razão, 
confirmo a sentença no que diz respeito à fixação de juros em 1% ao mês, a partir do 
trânsito em julgado desta decisão. Mantenho, também, a fixação em honorários 
advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, considerando que à época 
em que a ação foi proposta ainda não havia pronunciamento do ex-TFR declarando a 
inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 1.724/79. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa de ofício para manter a sentença. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8354-AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA 
Apelada: S/A USINA OURICURI AÇÚCAR E ÁLCOOL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1a VARA-A 
Advogados: DRS. JOÃO TEIXEIRA CAVALCANTI FILHO E OUTROS  (APTE.) E  

JORGE MEDEIROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Apreensão de álcool hidratado tido como clandestino. Indicação incorreta 
de preço e cobrança do valor do excesso de estoque físico. Autorização legal para venda 
e não para imposição de pagamento à usina. Processo administrativo nulo. Procedência 
dos embargos à execução. Apelo e remessa improvidos. 
 
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 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, 05 de Março de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença recorrida julgou procedentes 
embargos a execução fiscal, por falta de liquidez e certeza da dívida ativa, já que o IAA, 
após apreender álcool do depósito da embargante, ao invés de promover a venda em 
leilão, preferiu cobrá-lo diretamente da empresa. 
O apelante alega que não estaria obrigado a vender o produto apreendido e que indicou 
de modo correto o preço da mercadoria, para cobrança direta da embargante. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A usina apelada sofreu autuação por 
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parte da fiscalização do IAA em razão de excesso de estoque físico de 358.511 litros de 
álcool hidratado, sendo-Ihe cobrado o montante de Cr$ 966.706.409,00, calculado com 
base no preço unitário de Cr$ 2.799,08. 
Ocorre que a tabela de álcool anidro hidratado estipulava, à época, o preço de Cr$ 
2.315,08. Só poderia a autarquia aplicar o valor de Cr$ 2.799,08 para apurar o "álcool 
para outros fins". 
Faltou, portanto, ao procedimento administrativo, como afirma o ilustre Juiz sentenciante, 
a especificação da natureza do álcool identificado como clandestino, para que se pudesse 
calcular com precisão o montante devido. 
O exercício da defesa da usina, no procedimento administrativo, também ficou 
prejudicado pela omissão. 
Está o processo administrativo viciado, também, pelo modo de punição, pois a lei autoriza 
a apreensão e venda do álcool clandestino (DL 56/66, art. 3º), e não a cobrança do valor 
correspondente ao excesso, diretamente da usina. 
Por essas razões, nego provimento ao apelo e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.372 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: DNOCS AMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS/ 
Apelado: VBA CONSULTORES - ENGENHARIA DE SISTEMAS HÍDRICOS LTDA. 
Advogados: DRS. FRANCISCO EZEQUIEL DE ARAÚJO E OUTROS (APTE.) E  

LUIZ IRAPUAN HERMES NOBRE E OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Contrato Administrativo. Mora no pagamento Correção Monetária. Cálculo. 
- O atraso no cumprimento da obrigação de pagar na época devida, acarreta para a parte 
inadimplente o dever de incluir correção monetária e juros moratórios, sob pena de 
locupletamento ilícito. 
- As prescrições legais referentes à correção monetária não visam premiar a 
Administração Pública que descumpre obrigação contratual, acarretando evidente 
desequilíbrio na equação econômico-financeira do contrato. 
- O cálculo, entretanto, deve ser objeto de liquidação, inaceitando-se demonstrativos 
elaborados unilateralmente pela credora. 
- Apelação parcialmente provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 21 de fevereiro de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: VBA CONSULTORES-ENGENHARIA DE SISTEMAS 
HÍDRICOS LTDA., propôs Ação Ordinária de Cobrança contra o DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS, requerendo: 1 ) que Ihe seja 
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paga a quantia de NCZ$ 2.310.141,39 (dois milhões, trezentos e dez mil, cento e 
quarenta e um cruzados novos e trinta e nove centavos) acrescida de juros e correção 
monetária, calculados a partir do vencimento das faturas; 2) pagamento das·custas 
processuais e honorários advocatícios. 
Alega a autora haver assinado com o promovido contrato nº 44/87, originário de tomada 
de preço nº 15/87 - DGO/G, com a finalidade de supervisionar e gerenciar a implantação 
das obras do perímetro irrigado Araras-Norte, no Vale do Acaraú-CE com prazo de 360 
dias; que a execução da obra propriamente dita, que ficara a cargo de outra empresa, 
sofrera paralisação, impedindo assim a autora, que supervisionava e gerenciava a obra 
em questão, a dar cumprimento às suas atividades no prazo previsto em seu contrato; 
que a autora, temendo a expiração da prorrogação do prazo permitido, solicitou a 
agilização do aditivo de prorrogação, pelo que o Contrato ficou automaticamente 
prorrogado para 19.01.90, tendo sido reiniciados os serviços pela autora em 16.01.89, sob 
a promessa de assinatura do termo de aditamento, o que não fora cumprido pelo 
promovido, obrigando a autora a procurar a Comissão de Fiscalização para dizer-Ihe da 
impossibilidade da continuação dos serviços sem a garantia da contra-prestação; que o 
DNOCS acatou as soluções apresentadas pela Comissão de Fiscalização, autorizando o 
pagamento através de indenização; que a nota de empenho fora emitida em 14.04.89, 
mas o pagamento somente foi feito em 18.12.89, havendo uma defasagem de NCZ$ 
1.531.329,68 (hum milhão, quinhentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e nove cruzados 
novos e sessenta e oito centavos), fatura AR-01/90 que o promovido se recusa a pagar; 
que a autora deu sua proposta de preços nas mesmas condições da original; que a autora 
concordou em retomar os serviços a partir do mês de agosto; que em outubro a autora 
paralisou definitivamente suas atividades até que fosse assinado o contrato efetivamente; 
que no dia 27.11.89 a autora se recusou a assinar o contrato por causa do insuportável 
ônus a ela imposto; que o promovido mandou apurar o débito para com a autora, o qual 
corrigido até o mês de dezembro se eleva a NCZ$ 778.811,71 (setecentos e setenta e 
oito mil, oitocentos e onze cruzados novos e setenta e um centavos), débito este que o 
promovido se recusa a pagar, sob a alegação de que só estaria obrigado a pagar 
correção monetária se condenado judicialmente; que o promovido deve à autora os 
valores que constam das faturas de fls. 20 e 21 dos autos. O MM. Juiz Federal a quo 
julgou procedente o pedido da autora, condenando o promovido a pagar a VBA 
CONSULTORES-ENGENHARIA DE SISTEMAS HÍDRICOS LTDA. a quantia de Cr$ 
2.310.141,39 (dois miIhões, trezentos e dez mil, cento e quarenta e um cruzeiros e trinta e 
nove centavos), com juros e correção monetária a partir de 1º de janeiro de 1990, bem 
como a ressarcir as custas processuais e a pagar honorários advocatícios na base de 
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Às fls.102/107, alegando não constar 
no contrato qualquer menção ao direito à correção monetária em favor da apelada, bem 
como já haver o apelante quitado o valor de NCZ$ 213.660,99 (duzentos e treze mil, 
seiscentos e sessenta cruzados novos e noventa e nove centavos) conforme ordem 
bancária de fls. 73 dos autos, apela o DNOCS requerendo a reforma da sentença. 
Contra-razões às fls. 110/115. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Ar. sentença julgou procedente a ação 
condenando o DNOCS a pagar à autora a importância de Cr$ 2.310.14139 (dois milhões, 
trezentos e dez mil, cento e quarenta e um cruzeiros e trinta e nove centavos), com juros 
e correção monetária a partir de 1º de janeiro de 1990. 
Essa importância desdobra-se em duas parcelas: 
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"a) reajuste da importância referente ao pagamento dos serviços executados entre 16.01 
e 30.06.89, inclusive, que deveria ter sido liquidada em junho/89 e somente ocorreu em 
data de 18.12.89, portanto mais de cinco meses após (DOC.15v). 
.............................................................................................................NCz$ 1.531.329,68 
b) Valor principal e respectivos reajustes, correspondentes aos serviços prestados entre 
agosto e outubro, conforme apurado pelo próprio DNOCS, até o mês de dezembro de 
1989..................................................................................... NCz$ 778.811, 71 " (fls. 08). 
A apelação fundamenta-se em que a correção monetária, que teria sido calculada ao 
arbítrio da autora, é indevida em face da omissão do contrato celebrado entre as partes. 
Quanto aos serviços prestados entre os meses de agosto e outubro de 1989, foram 
recebidos em Termo de Aceitação Definitiva, firmado pela apelada. 
O segundo argumento não merece qualquer exame. É mesmo lamentável que nele se 
insista, quando se constata que o documento foi assinado apenas pelos membros da 
Comissão do próprio DNOCS. 
A recusa ao pagamento da correção monetária tem respaldo nas seguintes disposições 
legais: 
"O pagamento da correção monetária a que se refere este artigo terá que ser previsto, de 
forma que os documentos de cobrança estejam dentro dos limites fixados do § 3º, do 
art.1º, deste Diploma legal." 
(Art. 4º, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 2.037, de 28.06.83) 
"§ 3º. As partes poderão, ainda, pactuar a correção monetária de cada prestação, 
inclusive pelo BTN (Bônus do Tesouro Nacional), no período compreendido entre a data 
do adimplemento da obrigação que lhe deu origem e o dia de seu efetivo pagamento." 
"§ 4º. Nos contratos celebrados com órgãos da Administração Pública direta, Autárquica 
ou funcional, o disposto no parágrafo anterior somente se aplica para o período 
compreendido entre a data estipulada para o pagamento da obrigação e aquela em que 
efetivamente ocorreu, desde que prevista a correção monetária nos atos de convocação 
ou de dispensa de licitação." 
(Lei nº 7.801, de 11.07.89) 
A um primeiro exame poderia parecer que tais disposições legais vedariam a atualização 
monetária pretendida. Todavia, o escopo normativo é proibir-se a inserção de tal parcela 
nos pagamentos ajustados na vigência do contrato e não premiar a Administração Pública 
que descumpre obrigação contratual, acarretando evidente desequilíbrio na equação 
econômico-financeira do contrato. 
No caso sub judice, verifica-se que ficou apurado que o valor do pagamento à autora, a 
título de indenização, em junho de 1989, seria Ncz$ 213.66099 (duzentos e treze mil, 
seiscentos e sessenta cruzados novos e noventa e nove centavos), conforme reconheceu 
o próprio Diretor Geral da autarquia (fls. 44/46). 
Em relação a esse valor, pago apenas em dezembro de 1989 em um período de 
acentuados índices inflacionários, parece-me incontestável a conclusão de que seria 
sumamente injusto que fosse a contratada obrigada a receber esses valores sem 
qualquer reajustamento. Afinal, ao assinar o contrato administrativo, a autarquia federal 
obrigou-se a cumpri-lo. Certamente, se a contratada soubesse que a Administração 
Pública se arrogaria o direito de efetuar seus pagamentos com atraso de seis meses, sem 
qualquer atualização monetária, não se animaria com ela celebrar contrato. Cumpre 
rememorar, neste passo, que a Suprema Corte já proclamou que a correção monetária é 
mera conseqüência da desvalorização da moeda e não constitui penalidade. Entendo, 
assim, que o atraso no cumprimento da obrigação de pagar na época devida acarreta 
para a parte inadimplente o dever de incluir correção monetária e juros moratórios, sob 
pena de locupletamento ilícito. 
Aliás, nesse sentido, vem sendo a orientação da melhor doutrina a exemplo do saudoso 
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HELY LOPES MEIRELLES e de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, cujas lições 
invocadas pela autora aqui repito: 
"Nessa hipótese. o órgão ou entidade contratante que, quanto ao cumprimento das 
cláusulas econômicas, nivela-se ao particular, deverá ressarcir integralmente os prejuízos 
que sua mora acarretar à outra parte, inclusive pela correção monetária dos pagamentos 
feitos com atraso, a partir do momento que se tornaram exigíveis." (Hely Lopes Meirelles, 
Estudos e Pareceres de Direito Público, RT, vol.10, p.186). 
"Esclarecemos que esses direitos, por suas peculiaridades, podem considerar-se 
específicos dos ajustes regidos, pelo direito público, razão pela qual, assim como sucede 
com as cláusulas exorbitantes, independem de expressa inclusão no respectivo 
instrumento." (Idem, ib., p.191 ). 
"Deveras, se alguém faz jus a um dado pagamento em tempo certo e não recebe à época 
devida, sofre com isto um gravame, uma perda advinda de não dispor daquilo que 
contratualmente Ihe competia na ocasião." (in Revista de Direito Público,V.74, 
ABR/JUN,1985, pág.113). "Não há duvidar, pois, de que a Administração contratante não 
exerce direito algum quando retarda pagamentos devidos. Pelo contrário: Assim 
procedendo, agride direito alheio, rompe o compromisso assumido, afeta o equilíbrio 
econômico ajustado e pode estar incorrendo em inobservância ao princípio da boa-fé que 
preside os contratos administrativos, como leciona a doutrina." 
(in Revista dos Tribunais, nº 562, pág. 50, Consultas e Pareceres). 
Para arrematar, trago este pronunciamento do Excelso Pretório: 
"Corrreção Monetária - Quebra Contratual - O ilícito contratual é fonte direta de correção 
monetária, ainda que a lei ou o contrato não a tenha previsto." 
(RE nº 110.436-SP, Rel. Min. Francisco Rezek). 
É, pois, induvidoso o direito da autora, ora apelada, a correção monetária. 
Resta examinar a apelação quando se insurge contra a r. sentença, ao basear-se no doc. 
de fls. 53 para estabelecer a atualização monetária até dezembro de 1989. 
Na verdade, às fls. 53, consta apenas mero demonstrativo elaborado pela autora, o 
mesmo se podendo dizer quanto às parcelas constantes às fls. 08 da inicial. Nesse ponto, 
deve prevalecer a apelação. Entendo que o cálculo da correção monetária e dos juros 
devam ser objeto de liquidação por cálculo do contador, a fim de que possa a autarquia 
federal pronunciar-se oportunamente sobre a correção das operações aritméticas 
respectivas. 
Isto posto, dou parcial provimento à, apelação, exclusivamente quanto a esse aspecto, 
deixando de impor qualquer condenação à autora, por considerá-la vencida em parte 
mínima do pedido. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8394 - PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: MARIA LUISA GOMES BEZERRA 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS 
Advogados: DRS. OLGA MAIA BARROS e OUTROS (APTE.) E  

MARIA DE LOURDES CALDAS CÂMARA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Processual e Previdenciário. Extinção do processo sem julgamento do mérito, com base 
no art. 267, IV e VI do CPC. 
1- Deduzido perante a Previdência o pedido de aposentadoria por invalidez, inobstante 
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não se conheça ao segurado aquele direito sob tal fundamentação, é de se Ihe deferir 
aposentação por velhice se a tal faz jus ao mesmo. 
2 - Sendo o núcleo do pedido a aposentadoria, o reconhecimento de ausência de tal 
direito ao segurado, sob o fundamento em que deduziu o mesmo, não autoriza ao 
Judiciário concluir pura e simplesmente pela inexistência do pedido na área 
administrativa, maxime quando cabia à Previdência deferir o pedido sob outro 
fundamento. 
3 - Apelação provida para, cassando a sentença, determinar a volta dos autos ao juízo de 
origem para prolatar a sentença de mérito. 
 
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 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, 26 de fevereiro de 1991. 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Maria Luisa Gomes Bezerra propôs Ação 
Ordinária contra o INPS, objetivando a concessão de aposentadoria por velhice. 
Argúi em sua inicial contar com 68 anos de idade, encontrando-se com sérios problemas 
de saúde, especialmente desvio de coluna vertebral e cardiopatia, resultando na sua 
invalidez, sendo a requerida aposentadoria essencial à sua manutenção. 
Argúi, ainda, ter contribuído para os cofres da Previdência por mais de 29 anos e 9 
meses, tendo requerido administrativamente sua aposentadoria - por reunir os 
pressupostos do art. 32 do D. 89.312/84 - através do Processo Administrativo nº 049272 
em 14.06.88, sem êxito, razão pela qual requer a tutela jurisdicional. 
Pede, ao final, o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, obedecida a prescrição 
qüinqüenal, acrescida de juros e correção monetária, nos termos da lei. 
Acompanham a inicial os documentos de fls. 04 a 25. 
O INPS, em sua contestação, argumenta que, quanto ao pedido de aposentadoria por 
invalidez, objeto do processo administrativo supra mencionado, datado de 14.06.88, 
provavelmente sua demora deve-se à dependência de exames e avaliações médico-
periciais do Instituto. Quanto ao pedido de aposentadoria por velhice objeto da presente 
ação, não tem a autora direito de requerer o pagamento das prestações vencidas, em 
razão da mesma não oferecer prova de haver requerido há 5 anos atrás tal benefício e, 
ainda, que o início do benefício deveria obedecer, no máximo, a data do ajuizamento da 
ação. 
Na sentença, o MM Juiz, acatando os argumentos apresentados pelo Instituto-Réu de que 
a autora, administrativamente, apenas requereu a aposentadoria por invalidez e não por 
velhice e entendendo da necessidade de prévio pedido administrativo para posterior 
avaliação judicial, julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. 
Irresignada, apela a autora da r. decisão, com base no art. 32 da CLPS, argüindo que o 
pedido administrativo de aposentadoria não inviabiliza o pedido objeto da presente ação, 
em razão de à época de tal requerimento contar a autora com mais de 65 anos de idade. 
Sem contra-razões, apesar da devida intimação. 
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É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença recorrida, o MM Juiz 
Francisco Queiroz observa que a autora deduziu requerimento perante o Instituto-réu, 
objetivando sua aposentadoria por invalidez, no que não logrou êxito, comparecendo de 
ora em juízo para pleitear tal benefício, não mais por invalidez e sim em razão de idade. 
Considerando não ter a autora deduzido o presente pleito sob tal fundamento na área 
administrativa, o MM Juiz entendendo inexistir pretensão contrariada que possibilitaria 
provocação do Poder Judiciário que, por seu turno, não pode substituir a autarquia 
Previdenciária, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no art. 267, IV e 
VI do CPC. 
Em suas razões de recurso a apelante chama especial atenção para o  fato do Instituto-
réu, na contestação ofertada em juízo, embora tenha negado sua aposentadoria por 
invalidez, reconheceu ter a mesma direito a tal benefício por velhice. 
Em tal peça, que se encontra às fls. 30/32, textualmente se Iê: 
"A autora fez juntar aos autos documentos que comprovam suas alegações sobre o 
tempo de serviço prestado como empregada da firma SOCIETÉ CONTONNIÈRE BELGE 
BRASILIENSE e, como costureira autônoma, a autora requereu administrativamente sua 
aposentadoria por invalidez em 14.06.88, sendo a primeira vez que se dirige ao INPS 
para pedir a aposentadoria por invalidez. E mais: a primeira vez que a autora requer 
aposentadoria por velhice é através da ação ora contestada. Assim sendo, embora pareça 
ser direito líquido e certo a aposentadoria por velhice, o início do benefício teria que ser, 
no máximo, a data do ajuizamento.... ' 
A autora faz prova de ter à época do ajuizamento da ação -12.01.89 - exatamente 68 
anos, 03 meses e 10 dias de idade e quando requereu o benefício da aposentadoria 
administrativamente, em 14.06.88, ter exatamente 67 anos, 08 meses e 12 dias, fazendo 
prova, igualmente, como se verifica dos documentos acostados às fls. 08 a 23 do seu 
tempo de serviço, no caso, mais de 29 anos e 09 meses e, de recolhimento de 
contribuições previdenciárias, por igual tempo, prova esta reconhecida em sua 
autenticidade pelo Instituto - contestante. 
Estabelece a CLPS, em seu art. 37, que a aposentadoria por velhice será devida ao 
segurado que após 60 contribuições mensais completar 65 anos se do sexo masculino, 
ou 60 anos, se do sexo feminino, sendo compulsória aos 70 ou 65 anos, respectivamente, 
tendo seu início a partir da entrada do requerimento ou afastamento da atividade, 
conforme o caso. 
Entendo que se ao Judiciário, que em sua atividade judicante está a depender da 
provocação da parte, em razão do axioma nec procedat judex ex officio, veda-se 
sentenciar de modo diverso do pedido, anulando-se a sentença extra petita e adaptando-a 
ao pedido não há que decidir além mesmo, para a administração entendo ser outra a 
regra. 
Deduzido pelo administrado um pedido de aposentadoria no caso por invalidez, 
inobstante não se encontre direito amparando o peticionário, para concessão de tal 
benefício, sob tal fundamento, mas por outro lado, reconheça-se ser seu direito o 
benefício em razão da idade, tal pedido se apresenta à administração previdenciária como 
um poder-dever, de modo a necessariamente ser implementado pela mesma. 
É que, independente de fundar-se o pedido de aposentadoria em razão de invalidez, 
tempo de serviço ou velhice, o núcleo do pedido é a aposentadoria. Vale dizer. Deduzido 
administrativamente o pedido de aposentadoria por invalidez e, embora não se 
apresentando à administração como direito do segurado tal benefício, mas, por outro lado, 
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existindo elementos que autorizem a concessão do mesmo benefício, mas sob outro 
fundamento, em razão de velhice, entendo que a administração pública não só pode, 
como deve, deferir tal benefício sob este novo fundamento. 
Inconformada que se encontrasse ainda a autora em ver-se aposentada por velhice e não 
por invalidez, restava-Ihe o caminho judiciário para pleitear não mais o benefício da 
aposentadoria  e sim a conversão da mesma em aposentadoria por invalidez, 
observando-se, no caso, que a mesma, independente do litígio judicial, já não mais se 
encontraria a descoberto daquele benefício previdenciário - aposentadoria. 
Assim entendendo, concluo que, na verdade, o fato de não ter a autora deduzido 
administrativamente o pedido de sua aposentadoria em razão da idade e sim por 
invalidez, desde que se apresentou ao órgão beneficiário com direito a sua aposentação 
por velhice, que Ihe deveria ser deferida, não se autoriza ao Judiciário extinguir o 
processo sem julgamento do mérito em face de inexistência de pedido específico junto à 
administração previdenciária. 
Por tais razões, dou provimento à apelação para, cassando a sentença, determinar que 
voltem os autos ao juízo de origem para prolatar a setença de mérito. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.440 - SE 

Relator:  O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: REGINALDO FIGUEIREDO 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. SIZENANDO AZEVEDO FARO E VALTENOR SANTOS E OUTROS. 

(APTES.) 
 
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. 
Desdobramentos do art.131 do CPC. 
2 - A prova testemunhal, apanhada em Juízo, com todas as cautelas legais, desde que 
não contraditada pela parte contrária, tem potencialidade igual à prova documental, salvo 
nos casos dos contratos solenes em 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, à 
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 
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. 
5 - Apelação interposta pelo segurado provida em parte. Apelação apresentada pela 
autarquia previdenciária desprovida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas. 
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Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
provimento parcial à apelação interposta pelo segurado e negar provimento à apelação 
proposta pela autarquia previdenciária nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que passam a integrar o presente 
julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,12 de março de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Em primeira instância, Reginaldo Figueiredo, 
qualificado na inicial, interpôs ação ordinária contra o Instituto Nacional da Previdência 
Social - INPS, a fim de que Ihe seja restabelecida a aposentadoria por tempo de serviço. 
Alega, em suma, que sua aposentadoria, na categoria de alfaiate autônomo, foi concedida 
em 17.01.85 tendo sido preenchidos, na época, todos os requisitos legais exigidos. 
Todavia em 01.01.86 o pagamento do referido benefício foi suspenso pela promovida, sob 
a condição de que fosse comprovado o recolhimento das contribuições ao órgão 
previdenciário, no período compreendido entre maio/64 e setembro/69. Ante tal exigência, 
apresentou ao INPS uma declaração expedida pela Coordenadoria Regional de Inscrição 
de Benefícios, fazendo prova das contribuições efetuadas no período exigido pela 
autarquia previdenciária. Inobstante ter comprovado, mediante tal declaração, a 
regularidade do recolhimento das contribuições no referido período, a Junta de Recursos 
da Previdência Social. negou provimento ao recurso administrativo interposto. 
Requerimento de assistência gratuita deferido. 
O instituto promovido na contestação argúi, em síntese, que o benefício da aposentadoria 
foi concedido de forma irregular. A irregularidade consiste no fato de não ter o segurado 
comprovado o exercício da atividade profissional no período referente aos meses de 
maio/64 a setembro/69. Diz que o benefício de aposentadoria nasceu depois que o 
segurado indenizou a Previdência Social no período acima citado, tratando-se, por 
conseguinte, de um caso de recuo da data de Início das Contribuições-DIC, que só pode 
ser efetuado depois de provado o exercício de atividade profissional. Afirma, ainda, que a 
declaração da Coordenadoria Regional de Inscrição de Beneficiários, fls. 21, não é 
considerada como documento comprobatório de exercício da atividade, no período 
questionado. Fulcra seus argumentos no art. 57, caput do Regulamento dos Benefícios da 
Previdência Social - RBPS (Decreto na 83.080/79). 
Além dos outros documentos, os autos foram instruídos por cópia do processo 
administrativo, inquirição de testemunhas. 
Dirimindo a controvérsia, o meritíssimo Juiz singular assim decidiu: 
"Julgo a ação procedente em parte, para que a demandada restaure a aposentadoria do 
demandante, a partir da citação. As prestações entre a data da citação e a efetiva 
restauração do benefício devem sofrer incidência de juros e correção monetária, nos 
termos da fundamentação. Em face de sucumbência recíproca, deixo de fixar condenação 
em honorários. As partes estão isentas de custas na forma da lei." 
Fundamenta seu decisum, afirmando nuclearmente que: inexiste, nos autos, prova 
documental contemporânea ao período de serviço alegado:  maio/64 a setembro/69. Mas 
existem documentos do próprio órgão previdenciário informando que o demandante 
regularizou as contribuições do períodos em tela. A prova testemunhal não deixa dúvida 
sobre o exercício da profissão de alfaiate no período questionado. No entanto, segundo 
entendimento jurisprudencial, a exigência de prova material é inarredável na esfera 
administrativa. A inexistência desta justifica a atitude do órgão previdenciário. Desse 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

modo, não cabe um acolhimento total do pleito do demandante, visto que se entende o 
agir da autoridade administrativa. 
Esclarece no ato sentencial que, a partir da citação, cabem juros e correção monetária. 
Devendo, in casu, os juros moratórios serem contados desde a citação e sobre os valores 
consignados. A correção monetária contar-se-á da data deste e na forma da Súmula na 
71, do TFR, até a vigência da Lei nº 6.899/81 e, a partir daí, pelos ditames desta norma 
legal. 
Ocorrida a sucumbência recíproca, ambas as partes apelaram da sentença. 
O segurado, nas razões da apelação, alega, em resumo, que, em face aos documentos 
de fls. 05, 06, 07, 08 e 09, dos depoimentos prestados às fls. 160, 160v e 161 e do 
depoimento da ex-chefe da Coordenadoria Regional de Inscrição de Benefícios do INPS, 
fls.171, não há dúvida de que sua aposentadoria preenche todos os requisitos legais. 
Argumenta, ainda, que o documento de fls. 21, novamente acostado aos autos às fls. 63, 
e os de fls. 07 e 21, 10 a 13 constituem prova material contemporânea à época da 
contagem de tempo de trabalho e de contribuição. Ao fim, afirma que o órgão 
previdenciário deve pagar todas as prestações vencidas, sendo estas corrigidas nos 
termos da Súmula nº 260, do TFR, até o ajuizamento e, posteriormente de acordo com a 
Lei nº 6.899/81, art. 1º § 2º, tudo acrescido de juros de mora a partir da citação. O 
apelado deve ser condenado a pagar os honorários advocatícios equivalentes a 20% do 
valor total, a ser apurado em liquidação, e sobre o valor anual do benefício. 
A autarquia previdenciária, em sua peça recursal, aduz quanto ao mérito as mesmas 
teses expendidas na contestação. Em relação ao cálculo de correção monetária, argúi 
que deve ser aplicado o parágrafo 2º do art. 1º da Lei nº 6.899/81. Diz, ainda, que as 
verbas honorárias devem ser fixadas de acordo com a Lei nº 4.215/63, por se tratar de 
órgão público federal  devendo o percentual não exceder a 10% (dez por cento) do valor 
da causa. Os juros moratórios e  a correção monetária devem ser aplicados conforme o 
que dispõe o art. 219, do CPC, e nos termos da Lei nº 6.899/81, devidos a partir da 
citação válida e do ajuizamento da ação, respectivamente. 
Somente o segurado apresentou contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): No ato sentencial vergastado, afirma o 
ilustre Magistrado de Primeiro Grau que inexiste nos autos prova documental 
contemporânea ao período de maio/64 a setembro/69 que atesta o exercício de atividade 
profissional do segurado. No entanto, constata que há no processo início de prova 
material do exercício da profissão de alfaiate no referido período, além da prova 
testemunhal que não possibilita dúvidas sobre a questão. 
Para o douto magistrado, a exigência de prova material contemporânea ao período 
questionado pelo órgão previdenciário é inarredável na esfera administrativa. Sendo 
assim  não poderia o Instituto Previdenciário deixar de suspender o pagamento da 
aposentadoria, quando descoberto o não preenchimento daquela exigência. Ampara tal 
posicionamento em decisão proferida pelo então e extinto Tribunal Federal de Recursos, 
no julgamento da Apelação Cível nº 105.688 - RN, a saber: 
"O início razoável de prova material, para reconhecimento do tempo de serviço, é 
exigência inarredável na esfera administrativa, prevalecendo, no entanto, no Judiciário, no 
tocante à valorização da prova, o princípio do livre convencimento do Juiz - art.131 do 
CPC. Quando os fatos e circunstâncias dos autos revelam a impossibilidade de produção 
daquela prova, não se pode cogitar de desprezar a prova testemunhal." 
Na realidade, o entendimento jurisprudencial suso-transcrito é no sentido de que no 
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âmbito jurisdicional, para efeito de comprovação de tempo de serviço, o Juiz é livre para 
convencer-se a respeito dos fatos discutidos da ação, com base nos elementos pousados 
nos autos, inclusive a prova testemunhal. 
Tem-se considerado que o disposto no art. 58, do Decreto 83.080/79, de que não é 
admitida prova exclusivamente testemunhal para efeito de comprovação de tempo de 
serviço, só tem força vinculativa para o âmbito administrativo, sem qualquer reflexo no 
exame dos fatos apresentados em Juízo, por todos os meios probantes e subordinados 
ao princípio da livre convicção do julgador, desde que em sintonia com o ordenamento 
jurídico. 
Essa é a real posição do julgado, o qual representa a maioria dos pronunciamentos 
jurisprudenciais. 
Na situação ora analisada, existem documentos nos autos que, inobstante não serem 
contemporâneos à época questionada pela autarquia previdenciária, ensejam presunção 
de ter o segurado realmente exercido a atividade profissional nesse período. Ademais, 
existem depoimentos testemunhais que atestam, de forma induvidosa, a atividade do 
segurado como alfaiate. Deve-se ressaltar que o segurado residia no interior do Estado de 
Sergipe, onde não existem maiores condições ou meios de comprovarem 
documentalmente, de forma inarredável, o seu exercício profissional, principalmente 
sendo uma profissão liberal e nos anos de 1964 a 1969. 
Passemos a analisar as principais provas colacionadas aos autos, atinentes ao período 
questionado. 
Às fls. 24, há uma declaração da Coordenadora Regional de Inscrição de Beneficiários da 
Previdência Social, Maria Rizete Bezerra de Aragão, afirmando que o segurado 
regularizou suas contribuições, no período compreendido entre os meses de maio/64 a 
setembro/69. Infere-se, desse modo, que nenhum dano financeiro será causado à 
autarquia previdenciária, se restabelecida a aposentadoria em questão. Além disso, gera-
se a presunção de o mesmo ter feito tais recolhimentos no mesmo período. 
Esta mesma Coordenadora, agora funcionária aposentada, em depoimento consignado 
às fls. 171, disse que: "...pelas provas apresentadas naquela altura, o órgão chegou à 
conclusão que o Autor realmente trabalhava como alfaiate." Disse, ainda, que "Viu 
documentos comprovando ter o autor trabalhado de maio/64 a setembro/69". 
Nas fls. 35, há uma cópia autenticada do Alvará de Licença da Prefeitura de Propriá-SE, 
permitindo ao Segurado exercer a atividade profissional de alfaiate, registrando o início 
das atividades em Maio de 1964. 
Em relação à prova testemunhal, como bem disse o ilustre magistrado a quo, "não deixa 
dúvida quanto ao exercício da profissão de alfaiate por longos anos, inclusive no período 
questionado". 
A seguir, extraio da sentença (fls. 177), alguns trechos dos depoimentos registrados nos 
autos: 
"Que conhece Reginaldo Figueiredo, desde o ano de 1954, quando começaram a 
trabalhar juntos como alfaiates, na travessa Jonas Cardeal, que foram tantos anos que 
não se lembra quantos, que durante o período que trabalhavam juntos estiveram 
prestando serviço numa alfaiataria em Propriá (fls. 160)." 
P. - Se durante o período de maio de 64 a setembro de 69 o autor tinha alfaiataria própria. 
R. lembra que tinha. Nessa época a alfaiataria funcionava na rua Getúlio Vargas (fls. 
160v. )" 
Assim sendo, vê-se que são expressivos os documentos probatórios colacionados aos 
autos. De menor valor não é a prova testemunhal colhida. Em nenhum momento a 
autarquia previdenciária 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. 
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Isto posto lembro que, particularmente, 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 foi 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 1988 
defendia tal posicionamento, hoje faço mais fortalecido, por entender a possibilidade 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 da igualdade, sem distinção de qualquer natureza. 
Esse posicionamento encontra respaldo nas seguintes decisões: 
"Previdenciário. Abono de permanência em serviço. Para sua obtenção é necessário que 
o segurado preencha os requisitos à aposentadoria por tempo de serviço (arts. 43 do 
Decreto 77.077/76 e 65 do Decreto 83.080/79). Não há porque deixar de se 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,1 a T. TFR, em 08.03.85, D. J. U. de 30.05.85, p. 8.374)." 
"Previdência Social. Tempo de Serviço. Justificativa. Administrativa. A ausência de prova 
documental, como no 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 jurisprudencial erigida à base da eqüidade e tendo 
em vista a natureza alimentar do benefício." 
(AC 53.369 - RJ, TFR, Ementário na 37/183, AC 83.758 - SP, Rel. Min. Gueiros Leite, 2ª 
T., em 27.09.83. D.J.U. de 20.10.83, Pág.16.183). 
Desse modo, conforme o acima exposto, deve a aposentadoria do segurado ser 
restabelecida, devendo a autarquia previdenciária pagar o referido benefício desde a sua 
suspensão, acrescida de juros de mora e correção monetária. 
Os juros deverão ser contados a partir da citação. Nas ações previdenciárias, a correção 
monetária contar-se-á a partir da data do pedido administrativo e na forma da Súmula 71, 
do TFR, até o início da vigência da Lei nº 6.899/81, e, posteriormente, de acordo com os 
termos deste diploma legal. Deve a autarquia previdenciária pagar honorários 
advocatícios equivalentes a 10% sobre o valor total a ser calculado em liquidação de 
sentença. 
Por tais considerações, dou provimento parcial à apelação interposta pelo Segurado e 
nego provimento à apelação apresentada pela autarquia federal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8458 - AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
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Apelante: INCRA - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA 
Apelado: GERALDO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE 
Advogados: DRS. VITÓRIA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APTE.) E  

JOSÉ DE FREITAS LINS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Civil. Arrendamento. Superveniência de desapropriação para fins de reforma agrária. 
Indenização do arrendatário. Apuração dos lucros cessantes, com base em documentos 
relativos à safra 1987/88, colhida normalmente. Apelo 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,12 de março de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Destaco da sentença proferida pelo ilustre Juiz 
Federal da 2ª Vara de Alagoas, Dr. Paulo Roberto de Oliveira Lima, o relato da 
controvérsia: "proposta por Geraldo Carneiro de Albuquerque, devidamente qualificado e 
representado por advogados legalmente constituídos, contra o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária, em cuja inicial o autor narra e pede, consoante se colhe 
do resumo infra. 
Seria o autor parceiro agrícola do proprietário da Fazenda Boa Vista, situada no município 
de Jacuípe, Sr. Ormindo de Mendonça Uchoa, mediante contrato escrito, devidamente 
registrado no Oficial do Registro de Imóveis, com prazo determinado de 10 anos, 
contados a partir de 05.05.86, e com término previsto para 05.06.95. Que tal parceria 
transferia para o autor posse de 1.175 hectares de terras onde passou a produzir cana-
de-açúcar com obrigação de atingir 10.000 toneladas/ano, número ultrapassado pelo 
autor, que colheu na safra 87/88 11.600 toneladas." 
Adiante, expõe: 
"Na longa peça pórtico o autor sustenta seu direito a ser indenizado pelos prejuízos 
decorrentes da desapropriação, seja no que pertine ao remanescente da safra 89/90 não 
coIhida de todo, seja no que se refere à safra 89/90, já fundada, seja finalmente no que 
respeita aos lucros cessantes, inviabilizados nas safras seguintes, em número de cinco, 
até o final do prazo contratual. Refere jurisprudências, inclusive do STJ, que adota a tese 
da indenizabilidade da posse perdida pelo arrendatário ou locatário, face à 
desapropriação, quando se tratasse do contrato por prazo determinado. 
A posição da autarquia ré é assim resumida no relatório da sentença: 
Devidamente citado, o réu veio aos autos com a contestação de fls. 24 a 30, onde, em 
resumo, argúi a impossibilidade da propositura da ação, em face do autor haver se 
mantido revel nos autos da desapropriação, onde fora chamado através de citação 
editalícia. Em adição sustenta que a posse do autor era restrita a 380 hectares, visto que 
a fazenda "Boa Vista", com uma área total de 1.408 hectares, era possuída em comunhão 
por sete posseiros, além do autor, tudo conforme cuidadoso levantamento administrativo 
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que procedeu na área antes da desapropriação. Garante, também, com escopo no 
mesmo levantamento, que em toda a área desapropriada não havia canas 
economicamente rentáveis, reafirmando que nos 380 hectares, "outrora possuídos pelo 
autor, restam apenas canas velhas cortadas, sem valor comercial. 
Ante a conclusão da sentença, pela procedência, em parte, do pedido, apela o INCRA, 
alegando que efetivou levantamento das glebas possuídas, pelo autor, apurando safra de 
cana-de-açúcar bem mais reduzida que a indicada. Ademais, cumpriu todas as exigências 
legais, no processo de desapropriação por interesse social. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A apelante centra o seu ataque à 
sentença na fixação da indenização por lucros cessantes, entendendo que o parâmetro 
teria que ser a safra apurada em 1988/89, quando da desapropriação do imóvel 
arrendado pelo apelado. 
O culto Juiz sentenciante examinou minuciosamente a prova documental e os 
depoimentos das testemunhas de fls. 122/127 e demonstrou que o autor colhera, na safra 
1987/88,11.600 toneladas de cana, conforme documento de f.15. No período seguinte, a 
safra foi abandonada no campo, devido aos incidentes relacionados com o litígio pela 
posse da terra, do qual se originou a desapropriação por interesse social. 
É correta a conclusão de que o parâmetro para fixação dos lucros cessantes deve ser o 
da produção da terra arrendada em situação normal, 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8472 - PB 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: LUIZ REGIS PESSOA FARIAS 
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 
Advogados: DRS. LUIZ G. TARGINO DE MOURA E OUTRO (APTE.) E  

MARIA DO SOCORRO A. CAMPOS E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Previdenciário. Contribuições não recolhidas. Sócio gerente regularmente citado. Firma 
não localizada. Presume-se encerrada irregularmente a sociedade, com a 
responsabilidade dos sócios pelos débitos tributários e previdenciários. Apelação 
improvida. 
 
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,12 de março de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
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RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
rejeitou embargos a execução fiscal, nos quais postula a nulidade do processo, 
decorrente da não citação de sócios majoritários da executada e sustenta não ser 
responsável pelo débito, dada a sua condição de sócio minoritário. Repete a 
fundamentação da inicial, assinalando que não tinha poderes de gestão sobre a empresa 
devedora, sendo apenas nominal a função de gerente que exercia. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A execução fiscal é promovida contra a 
firma devedora, que não foi localizada (v. expediente de citação devolvido, fls. 7 e 8 dos 
autos da execução) podendo ser citado o sócio gerente, pessoalmente, dada a 
responsabilidade solidária prevista no CTN, art.135, inciso III, sem que se faça necessária 
a integração de todos os sócios. Trata-se de opção do exeqüente, como conseqüência da 
existência de devedores solidários. 
Rejeito a preliminar levantada pelo apelante. 
No mérito, entendo caracterizada a hipótese de responsabilidade pessoal do sócio-
gerente que, independentemente de qualquer disposição estatutária, tem o dever de 
providenciar o recolhimento de contribuições previdenciárias. 
De qualquer modo, ainda que na qualidade de sócio quotista e em função do 
encerramento irregular da firma, estaria caracterizada a responsabilidade do sócio 
quotista. 
Especificamente sobre a responsabilidade pelo pagamento de contribuições 
previdenciárias, decidiu a 4ª Turma do Eg. Tribunal Federal de Recursos: 
"I - Os sócios responsáveis de sociedade por quotas respondem solidária e ilimitadamente 
pelos atos praticados com violação da lei. Dentre estes, compreende-se a falta de 
recolhimento das contribuições previdenciárias na época própria, o que constitui  crime de 
apropriação indébita (Lei n. 3.807/60, art. 86 e 155, II; Decreto n. 3.708/1919, art. 10; e 
CTN, art. 135, III). 
II - Nessa situação, os sócios-responsáveis incluem-se na figura do sujeito passivo da 
obrigação principal, não possuindo, em decorrência, legitimidade ativa para opor 
embargos de terceiro. 
III - Em apelação não é possível redirecionar a defesa, com a alegação de matérias não 
argüidas nos embargos do devedor e por isso mesmo não apreciadas na sentença 
impugnada por lhes faltar o requisito do pré-questionamento (CPC art. 745 c/c. 300 e 
303). 
IV - Apelação desprovida. (AC 85.872-RJ. Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro. 4ª Turma. 
Unânime. DJ 15.12.83). 
Por essas razões, nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.514 - RN 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 
Apelado: LEONEL RODRIGUES DE ALMEIDA 
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Advs: DRS. SANDRA MARIA F. DE ALMEIDA E OUTROS (APTE.) E ANTÔNIO 
SOARES DE SOUZA LUZ FILHO (APDO.). 

 
EMENTA 

Processual Civil. Liquidação de sentença. 
1. Não determinado o valor ou não individuado o objeto da condenação pela sentença, 
procede-se a sua liquidação, nas formas dos arts. 604, 606 ou 608 do CPC, conforme o 
caso. 
2. Cuidando a sentença exeqüenda de valores referentes a salários, são bastantes os 
cálculos do contador para liquidação do mesmo (art. 604 do CPC), não ofendendo a coisa 
julgada, a mudança do modo de liquidação determinada na sentença. 
3. Constando da sentença exeqüenda, que cuidou da espécie como se liquidação por 
artigos fosse, a imediata remessa dos autos ao Contador Judicial, força concluir-se que, 
inobstante seja a mesma - formalmente - uma sentença, o seu conteúdo é de um 
despacho de expediente. 
4. 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 de votos, negar 
provimento 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,19 de março de 1991. 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Tratam os presentes autos de ação ordinária 
que Leonel Rodrigues de Almeida propôs contra o INSTITUTO NACIONAL DA 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - INPS, objetivando reajuste de seus proventos de 
aposentadoria. 
A decisão que julgou procedente o pedido determinou a liquidação por artigos, ante a 
insuficiência de elementos para proferir sentença líquida. 
Com o trânsito em julgado da decisão, o autor apresentou os seus cálculos que, 
devidamente deferidos, propiciou ao INSS impugná-los, ante divergência constatada com 
os cálculos elaborados pela Autarquia. 
Proferida sentença de liquidação, ante a suficiência dos documentos comprobatórios do 
débito. 
O apelo do INSS diz respeito à sentença que determinou a liquidação do julgado, 
pugnando pela sua reforma, em vista dos números aleatórios constantes do 
demonstrativo de cálculos apresentados pelo autor, em total desacordo com os cálculos 
da Autarquia que foram obtidos através de informações constantes de seus arquivos. 
Contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Na sentença exeqüenda o MM. Juiz 
Francisco Barros Dias registra que a mesma há de ser objeto de liquidação de sentença 
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por artigos, por considerar ausente nos autos elementos suficientes, de modo a ter, já 
como líquida, a mesma sentença. 
Em processos anteriores já me posicionei, e nisto tendo a honra de ser acompanhado, à 
unanimidade, pelos meus ilustres pares, no sentido de que a iliquidez da sentença, 
obrigatoriamente, não determina seja a mesma liquidada por artigos, hipótese que só há 
de ser aplicada quando não se possa resolver tal liquidação por cálculos do contador. 
É a hipótese dos autos, vez que a presente demanda versa sobre reajustes de benefícios 
de aposentadoria. Por outro lado, a apelação ataca 
a sentença de fls. 43, onde em sua decisão se lê: 
"O pedido de liquidação formulado pelo autor veio acompanhado de documentos 
comprobatórios de débito e são suficientes para determinar o quantum debeatur, pelo 
que, nos termos do art. 330, I do CPC, julgo procedente a liquidação e determino a 
imediata remessa dos autos ao Contador Judicial". 
Vê-se, pois, que a sentença ora atacada, na verdade, não tornou líquida a sentença 
exeqüenda, nem por artigos, pois independente de considerar suficientes para determinar 
o quantum debeatur os documentos trazidos aos autos, determinou que fossem os 
mesmos ao Contador Judicial, nem por cálculos, vez que, inexistem nos autos, tanto os 
cálculos da lavra da Contadoria Judicial como, igualmente, a homologação dos mesmos 
que não poderia existir, posto que inexistentes tais cálculos. 
Vale dizer, o decisum atacado é uma sentença de liquidação que não liquidou coisa 
alguma e, embora formalmente nela se tenha uma sentença, materialmente se constata 
consistir, tal ato judicial, em um despacho de encaminhamento do processo de execução 
de sentença à Contadoria Judicial. 
Finalmente, observa-se. atacar a apelação, a homologação de cálculos, inexistentes 
como acima se registrou. 
Por outro lado, sobre a matéria, assim me posicionei no AG 650-RN, cujo voto ora 
transcrevo: 
"O agravante insurge-se contra a decisão do MM. Juiz que determinou textualmente: 
"Há necessidade de instauração no processo de liquidação para que a nova fase 
jurisdicional seja aberta. O Juiz não pode se valer de medida, ou melhor, determinar 
medida impositiva sem existir contencioso. Assim, indefiro o pedido de requisição sem 
instauração do processo de liquidação, seja ele qual for. Volta à Autora, querendo, em 
termos. Natal, 25.04.90. Juiz Francisco Barros Dias". 
Na sentença se determinou a execução por artigos, por entender o MM. Juiz "não haver 
nos autos elementos suficientes para se proferir sentença líquida. A hipótese, no entanto, 
é de execução dos valores dos benefícios previdenciários, vencidos e vincendos, que 
podem ser levantados indubitavelmente por cálculos, desde que venham aos autos os 
elementos necessários para tal (art. 603 e seguintes do CPC). 
Em processos originários da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, onde o MM. Juiz 
Francisco Barros Dias despachou determinando que se observasse na liquidação da 
sentença o contencioso, entendi não haver naquele despacho determinação expressa de 
que a execução fosse por artigos e não por cálculo, como assim fora determinado na 
sentença exeqüenda, por identificar também na execução de cálculo lugar para o 
contraditório e, ao final, concluir pela improcedência de agravo onde se atacavam aqueles 
despachos. 
No caso presente, a despeito de na sentença se determinar que a execução se faça por 
artigos, em face da ausência de elementos suficientes para se proferir sentença líquida, 
verifica-se, sem necessidade de qualquer exame mais aprofundado, que a liquidez da 
sentença se obterá através da liquidação por cálculos. 
Já é entendimento jurisprudencial, conforme se verifica na revista de jurisprudência do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 80/255, conforme transcrição encontrada em 
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Theotónio Negrão que "se a sentença exeqüenda determinou que a liquidação se fizesse 
por cálculo do contador, não ofende a coisa julgada a realização da liquidação por 
artigos". Dentro de tal entendimento, também há de concluir-se na presente hipótese que, 
apesar de na sentença se determinar a liquidação por artigos, se esta pode ser feita por 
cálculo, a determinação que assim se proceda não ofende a res judicata. 
Diante, pois, da possibilidade de se liquidar a sentença exeqüenda mediante simples 
cálculo do contador, meu voto é para dar provimento ao agravo para que assim determine 
o MM. Juiz de primeiro grau". 
Pelo exposto, só resta, em termos de trazer ordem ao processo, negar provimento à 
apelação para dar continuidade à execução, nos termos do expediente de fls. 43, que 
encaminha o processo ao contador para elaboração dos cálculos. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8556 - AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelantes: DIRCEU TENÓRIO DA SILVA E CÔNJUGE 
Apelado: INSTITUTO JURÍDICO DAS TERRAS RURAIS - INTER 
Advogados: DRS. JOÃO LINS DE ALBUQUERQUE UCHOA FILHO (APTES.) E  

VITÓRIA PEIXOTO DE ALBUQUERQUE E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Civil e Processual. Ação de Nulidade de Alienação de Imóvel Rural. Doação, Bem Sujeito 
à Colação. Realizada a perícia, não cabe julgar antecipado a lide. Não tendo as partes 
requerido esclarecimentos sobre o laudo nem sendo estes necessários ao julgamento, o 
processo não deve ser anulado. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto anexos que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 25 de abril de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA:  Dirceu Tenório da Silva e sua esposa ajuizaram, 
perante a 2ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, Ação Ordinária contra o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, visando à nulidade de escritura de compra e 
venda de imóvel rural e respectivo registro, cumulada com reintegração de posse. 
O INCRA denunciou a lide aos vendedores. 
Sentenciando, o MM. Juiz Federal, sob o fundamento de inexistir prejuízo para os autores 
com a alienação do bem, julgou o pedido improcedente condenando-os nas custas e 
honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 
Deste julgado apelaram os autores, subindo os autos ao ex-TFR que, em acórdão 
unânime, decidiu anular o processo a partir da sentença, porque entendeu que a hipótese 
comportava dilaão probatória, pelo que a lide não poderia ser julgada antecipadamente. 
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Com a baixa do processo à Seção de origem, o MM. Juiz a quo abriu prazo para que as 
partes especificassem as provas que julgassem necessárias. Deferiu a realização de 
perícia. Apresentado o laudo, julgou a demanda improcedente, porém sem condenar os 
autores nas custas e nos honorários advocatícios, em face dos favores da Lei nº 1.060/50. 
Os autores insurgem-se contra a r. sentença de fls. 369/376, argüindo, em preliminar, sua 
nulidade, vez que não teria se pronunciado a respeito da prova pericial, além de julgar a 
causa antes da audiência de instrução e julgamento. 
Quanto ao mérito, sustentam que o imóvel, objeto da controvérsia, apesar de doado pelo 
Sr. Lourenço Tenório de Albuquerque à descendente, estava sujeito à colação, motivo 
pelo qual não poderia ser vendido ao INCRA sem a necessária autorização judicial e 
consentimento dos recorrentes, também herdeiros do de cujus e habilitados no inventário. 
Alegam, ainda, que ao contrário do entendimento do julgador a quo a alienação do imóvel 
em tela trouxe-Ihes prejuízos, posto que do espólio do de cujus o bem de maior valor era 
a propriedade, ora litigada. 
A autarquia apelada respondeu ao recurso, pedindo a manutenção da r. sentença 
recorrida. 
O processo tornou a subir ao ex-TFR, onde o MPF opinou pela integral manutenção da 
sentença. 
Por força de sua instalação, os autos baixaram a este eg. Tribunal, vindo-me por 
distribuição em 26.02.91. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Pugnam os apelantes, em preliminar, pela 
nulidade da sentença por dois fundamentos: 
a) Julgamento sem a realização da audiência de instrução com a supressão da fase de 
esclarecimento do feito; 
b) deixar a sentença de examinar a prova pericial. 
Devemos ter a preocupação de não transformar o processo em um mal, como dizem 
alguns juristas, mas tentar simplificar a sua estrutura para que se possa servir melhor à 
finalidade de realizar o direito material. 
Dois princípios há que não podem ser postergados, sintetiza Arruda Alvin: 
"Ninguém pode ser condenado ou ninguém pode ser julgado sem ser ouvido e, 
correlatamente, ainda, como um desdobramento desse direito de audiência perante o 
Juiz, também não se poderá subtrair de ninguém a oportunidade de provar aquilo que se 
alegou (Digesto Processo vol. 3, pág. 277). 
Em princípio, assistiria razão aos recorrentes. 
Proferido o saneador, já não mais seria cabível o julgamento antecipado da lide, por 
afrontar o disposto no art. 331 do CPC (V. art. 331 CPC, nota 9, Theotônio Negrão e 
Jurisprudência de Direito Processual Civil - Ementa TFR  nº 80, na 1.311, pág. 284, além 
de copiosa jurisprudência coligida por Alexandre de Paula - vol. XI,1 a suplemento, 
verbetes nºs 26.089, 26.090 - A 26.095, 26.097, 26.115, 26.135). 
Entendo que, no caso, a realização da audiência não seria mesmo de utilidade. 
Ao anular a sentença anterior, o Min. Otto Rocha o fez nestes termos - fls. 322. 
Em cumprimento ao acórdão o MM. Juiz a quo, no saneador, deferiu, apenas, a perícia - 
fls. 334v. 
Os autores, ao formularem os seus quesitos, não fizeram qualquer indagação quanto aos 
38 ha. Limitaram-se a indagar acerca de benfeitorias e do valor da propriedade - fls. 338. 
Não seria através de pedidos de esclarecimento que aquela prova seria feita. 
Demais disto, tiveram as partes vistas do laudo e não manifestaram o desejo de que 
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fossem prestados esclarecimentos orais em audiência. 
Em conclusão: a prolação de sentença, após a perícia, não é o procedimento 
recomendado pela doutrina, mas, no caso, não trouxe prejuízo aos apelantes. 
Quanto a não ter a sentença levado em conta a prova pericial produzida, também não a 
nulifica. 
A valorização da perícia seria necessária se procedente o pedido dos autores, vez que 
são restritas as condições das terras, benfeitorias, qualidade e preço - fls. 363/364. 
No que respeita ao mérito, o MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Alagoas, Dr. Paulo Roberto 
de Oliveira Lima, bem decidiu a espécie: 
"... a colação é feita por estimativa e não em espécie. Neste sentido orienta-se a melhor 
doutrina, principalmente a mais moderna. A meus argumentos, prefiro ilustrar a sentença 
com os de Pontes de Miranda, inseridos em seu "Tratado de Direito Privado", Vol. 55, 
pág. 340 e seguintes:  
"Não podemos ver na colação restituição, nem no dever de colação dever restituitório um 
sentido técnico. O descendente nada restitui:' 
'No sistema Jurídico brasileiro, a propriedade e a posse ou as titularidades de outros 
direitos, transmitem-se, automaticamente, aos herdeiros, em virtude da saisina. O que se 
confere é o valor e esse valor, embora se ignore está incluso no quinhão do herdeiro 
legítimo descendente.' 
E mais adiante (fls. 354): 
"A colação é operação matemática, porque consiste em posse o valor do bem na quota 
legítima necessária dos descendentes, com a figura - só a figura - da entrada dos bens, 
como se retomassem ao patrimônio que era do de cujos e hoje está em comunhão 
hereditária. A automaticidade, ex lege, ocorre, porém, não relativamente aos bens 
colacionados e sim aos seus valores... Não é o bem que se redistribui; é o valor". 
Antes, à fls. 342, o inigualável autor prevê exatamente a hipótese sub judice e leciona: 
Além disso, há o problema alienabilidade ou gravabilidade do bem APÓS a morte do de 
cujos. O Código Civil não cogitou do assunto, mas havemos de entender que não há 
proibição. 
Este também é o meu entendimento pessoal. Inexiste colação em espécie no direito 
brasileiro. Ainda é Pontes de Miranda quem, às fls. 340, da mesma obra, arremata: 
Tem-se dito que se leva à colação o bem  e não o valor, porque só se fala de estimação 
se o bem não mais se encontra em poder do beneficiado (Código Civil art.1.792, § 1º ..) 
...Mas sem razão. Basta ler-se o art 1.792, no qual explicitamente se diz que "os bens 
doados ou dotados, imóveis, ou móveis, serão conferidos pelo valor certo ou pela 
estimação que deles houver sido feita na data da doação." Frise-se: "conferidas pelo valor 
certo ou pela estimação... ". Não se integra o bem no acervo, o que poderia ocorrer se 
inoficiosa a doação. O que se leva é o valor." 
Não há que se falar em nulidade da alienação eis que, malgrado falecido o doador, os 
donatários não perderam a propriedade dos bens doados pelo simples fato de estarem 
compelidos a colacionar o respectivo valor. Somente se inoficiosa a doação poderia se 
talar em retorno in natura, nulidade da alienação (RETICUS: da própria doação) e etc. 
Disto não há notícia nos autos, sequer alegação. Além dos bens doados, os pais dos 
litisdenunciados e do autor eram proprietários de vasto patrimônio suficiente para compor 
o quinhão hereditário do proponente (O QUE LEVOU O JUIZ PROLATOR DA 
SENTENÇA ANULADA A FALAR EM AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DO AUTOR). Pelo 
exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo improcedente a ação". (fls. 374/375). 
Devo anotar, por último, que ao ser julgada improcedente a ação, implicitamente foi 
julgada prejudicada a demanda secundária. 
Mantenho a sentença. 
É como voto. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Srs. Juízes, a matéria é realmente complexa, 
principalmente a questão processual colocada pelo eminente Juiz. Fiquei convencido, 
porém, de que não havia razão para anular o processo pelo fato de o eminente Juiz ter 
suprimido a audiência de instrução e julgamento, uma vez que não haveria muito o que 
fazer também naquele ato processual. 
Não vislumbrei prejuízo para as partes. De tal modo que rejeito a preliminar e considero-a 
superada. 
Em relação ao mérito, tenho que o MM. Juiz e o eminente Relator colocaram bem a 
questão, no que diz respeito à existência de colação de bens em espécie no Direito 
Brasileiro. Inclusive, trazendo o magistério de Pontes de Miranda, acredito ter ficado 
demonstrada esta impossibilidade. 
Com estas breves considerações, acompanho o eminente Relator. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.632 - CE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: BOIADA - BOVINOS DE ABATE LTDA. 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. LUIZ SÉRGIO HOLANDA BEZERRA (APTE.) 
 
EMENTA 

Execução Fiscal. Embargos do Devedor. Concorrência Pública. Depósito de coisa 
fungível decorrente de Cláusula Contratual. Responsabilidade da Depositária. 
1. - A embargante responde, no presente caso, na qualidade de depositária, tendo em 
vista cláusula contratual, pela mercadoria - carne bovina e de frango - armazenada em 
câmara frigorífica de sua propriedade. 
2. - Mesmo perecível a mercadoria, é o depósito de que se cuida de coisa fungível, pelo 
que é evidente a responsabilidade da depositária. 
3. - Sentença confirmada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, negar 
provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas taquigráficas 
constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de abril de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Cuida-se de Execução Fiscal movida pela União 
Federal contra BOIADA - BOVINOS DE ABATE LTDA. que, ao embargar, alegou, 
consoante documentação constante dos autos, haver contratado com a exeqüente, 
através do Ministério do Exército, o fornecimento de 76.260 kg de carne bovina, ao preço 
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de Cr$ 274,00 por quilo, ficando, porém, na condição de depositária, para entregas 
parceladas, havendo realizado, por exigência da compradora, seguro da mencionada 
mercadoria. 
Sustentou ter ocorrido, de fato, a deteriorização da mercadoria em depósito, por motivo 
alheio à sua vontade, pelo que não pode por isto vir a ser responsabilizada, tendo 
comunicado o acontecido, em tempo hábil, à companhia seguradora. 
Propugnou pela extinção da execução, por entender que o débito ajuizado refere-se ao 
valor da mencionada mercadoria, não recebida pela exeqüente por motivo alheio à 
vontade da embargante. 
Impugnando os embargos, a exeqüente alegou, em resumo, que a executada - 
embargante deveria ter alertado-a sobre o prazo em que a mercadoria permaneceria em 
boas condições, não confiando apenas no seguro e que o fato de ter a embargante 
ingressado no Juízo Estadual contra a seguradora não inibe a execução proposta pela 
União, no foro competente. 
Requisitadas as peças do processo administrativo. Manifestaram-se as partes. Laudo 
Pericial às fls.145/148. 
Quando da audiência, as partes desistiram de outras provas e fizeram alegações finais. 
Ao decidir, o juiz monocrático determinou a improcedência dos embargos por não 
entender que os danos decorreram de caso fortuito, não podendo a embargante fugir à 
sua responsabilidade. 
A Embargante inconformada com a decisão singular, ofereceu recurso apelatório pela 
reforma da sentença. 
Houve contra-razões pela manutenção do·decisum. 
O Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do apelo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A embargante, vencedora de licitação 
realizada pelo Ministério do Exército, foi, em conseqüência dos termos do contrato de 
compra e venda celebrado com a União, nomeada fiel depositária para armazenar em 
suas câmaras frigoríficas 76.260 quilos de carne bovina e 44.000 quilos de carne de 
frango, objeto do referido contrato. 
Assim a condição da depositária da embargante não decorreu de mera impossibilidade, 
por parte da exeqüente-embargada, do recebimento da mercadoria. É conseqüência, de 
fato, de cláusula contratual. 
A própria natureza do objeto do contrato - carne bovina e carne de frango, em grande 
quantidade - indica que a entrega deveria ser parcelada, em atendimento às 
necessidades de consumo da compradora. 
Ademais, pelo próprio ramo de atividade desempenhado pela vendedora BOIADA - 
BOVINOS DE ABATE LTDA., é de se concluir que os seus estoques renovavam-se 
constantemente. O depósito de que se trata, assim, é de coisa fungível, consoante 
preceitua o art.1280 do Código Civil. 
Assim, a demora na entrega de forma alguma contribuiu para a deterioração da 
mercadoria. 
É, portanto, a depositária a responsável pela deterioração da mercadoria, ainda que a 
carne armazenada tenha se estragado em virtude do vazamento do gás amônia verificado 
na tubulação da câmara frigorífica da depositária - embargante. 
Conforme esclarecimento do perito, em laudo de fls., a mencionada deterioração não foi 
conseqüência do vazamento da amônia. Através de exame laboratorial realizado, 
constatou-se a presença do gás de amônia na carne em questão, pelo que assegurou o 
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perito que "depreende-se que a presença do referido gás (amônia) é produto da 
degradação protéica da carne em decomposição pela ação bacteriana". 
Outrossim, observado que a perda do frio não provocou danos irreversíveis ao produto, 
haveria a possibilidade de, após a exposição do mesmo a uma ventilação prolongada com 
ar puro refrigerado, ocorrer a evaporação da amônia sem prejuízo do sabor e odor da 
carne. 
Saliente-se, por fim, que a utilização do referido gás, de acordo com as conclusões do 
perito, é de grande importância, por contribuir na constatação do seu vazamento e 
provocar a sua rápida reparação. 
Houve, de fato, descuido por parte da embargante - depositária, no tocante ao produto 
perecível que estava sob sua guarda. 
Por todo o exposto, confirmo a sentença de primeiro grau. 
É como voto. 
 
VOTO VENCIDO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, vou, data maxima venia, ficar 
vencido, discordando de V. Exa., porque, a meu ver, ainda que se trate de dívida não 
tributária resultante de procedimento administrativo, esse procedimento administrativo que 
conclui pela responsabilidade não tem força de gerar um título executivo. 
Há contratos em que há testemunhas e, formalmente, eles preenchem os requisitos do 
art. 578 do Código de Processo Civil para serem considerados títulos executivos. Mas, a 
condição, o pressuposto, antecedente necessário para que esse tipo de contrato valha 
como título executivo é o de que ele preveja a obrigação de pagar quantia certa. 
Ora, no caso, não se trata bem disso, porque a obrigação do depositário é a de guardar 
certas mercadorias - na hipótese, carne bovina, mantendo-a em ambiente congelado - e 
depois entregar. 
Então, há necessidade de apuração, de investigação de fatos; que não exime a parte 
interessada em cobrar essa dívida do depositário, de devolver a coisa, de promover a 
ação cabível, seja ação de depósito, seja ação de indenização por danos decorrentes da 
conduta do depositário. O certo é que o depositante deveria se socorrer da via ordinária e 
não o fez, preferindo a execução de um contrato em que não há a liquidez e certeza que 
devem ser inerentes a um título executivo. Um título executivo tem que estar com essas 
características de liquidez e certeza indiscutivelmente presentes. Não vejo como atribuir 
eficácia executiva a esse tipo de título. 
Por isso, discordando data maxima venia de V.Exa., dou provimento ao apelo para julgar 
procedentes os embargos, anulando a execução. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8.638 - SE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: NAÉLlO VIEIRA DE ALMEIDA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogados: DRS. LUIZ VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Execução fiscal. Penhora de bem imóvel hipotecado. Art. 30 da Lei 6830/80. Sociedade 
por quota de responsabilidade limitada. Penhora de bens do sócio-gerente. 
- Nada impede que a penhora, na execução fiscal movida pela Fazenda Nacional, recaia 
em bem hipotecado, salvo se mesmo estiver protegido por privilégio especial estabelecido 
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em lei (inteligência do art. 30 da LEF). 
- O sócio-gerente responde solidária e ilimitadamente por ato praticado com violação da 
lei, assim entendido a falta de pagamento, na época própria, de tributo. 
Apelação improvida. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8638 - SE, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à Apelação, nos termos do Relatório e notas taquigráficas constantes 
dos autos que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de abril de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: NAÉLIO VIEIRA DE ALMEIDA, identificado nos 
autos, pretendendo ver desconstituída a penhora recaída em apartamento de sua 
propriedade, opôs Embargos à Execução Fiscal movida pela FAZENDA NACIONAL 
contra AMBIENTAL MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA., alegando, em síntese, o seguinte: 
Que o dito imóvel não podia ser penhorado porque está "gravado com sub-rogação de 
dívida hipotecária, em favor da Caixa Econômica Federal". 
Que, sendo sócio-cotista da executada, sua responsabilidade está limitada ao valor de 
suas cotas. Acontece que a penhora, ao ser efetuada sobre um imóvel de valor superior 
ao total de suas cotas, ultrapassou em muito a sua responsabilidade social na firma 
executada. 
Impugnando, a embargada sustentou poder a penhora recair sob bem gravado com ônus 
real, nos termos do art. 30 da LEF, bem como ser solidária e ilimitada a responsabilidade 
do embargante, pelas dívidas da sociedade. 
Acrescento que o MM. Juiz a quo rejeitou os embargos fls. 42 45, 
Inconformado, apela o embargante com razões às fls. 49/51. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
No parecer de fls. 64, a douta Procuradoria da República limita-se a opinar pelo 
desprovimento do apelo. 
Dispensável revisão. 
Peço inclusão na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Como visto no relatório, o embargante 
sustenta-se em dois básicos argumentos: 
a) o imóvel penhorado está hipotecado ao agente financeiro; 
b) o valor do bem penhorado é superior ao valor total de suas cotas de participação na 
sociedade executada. 
Os argumentos contidos na decisão hostilizada são suficientes para demonstrar a 
fragilidade desses argumentos. 
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Nada impede que a Penhora, na cobrança de créditos fiscais pela Fazenda Nacional, 
recaia em bem gravado com ônus real. Ao contrário, existe mesmo norma permissiva 
inserta no art. 30 da Lei nº 6830/80, verbis: 
"Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens, que sejam previstos em 
lei, responde pelo pagamento da Dívida Ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e 
das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua 
massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou 
impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, 
excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente 
impenhoráveis." 
Como visto, o bem hipotecado pode ser penhorado, excetuando-se o caso em que esteja 
protegido por privilégio especial estabelecido por disposição legal. 
Aliás, outro não é o atendimento jurisprudencial, como se pode ver do aresto abaixo 
transcrito: 
"EMENTA: - Tributário. Execução Fiscal. Penhora de bem imóvel hipotecado. Art. 30, da 
Lei nº 6830/80. 
I - não estando o imóvel hipotecado protegido por privilégio especial previsto em lei, 
responde ele, em sua totalidade, pelo pagamento da dívida da Fazenda Pública. 
II - Agravo provido. Rel. Min. José de Jesus Filho. AI nº 50.896-SP - DJ 14.04.88, pág. nº 
8.206." 
Quanto ao argumento do embargante de que em virtude de sua condição de sócio-
quotista da executada, só estaria obrigado a responder pelas obrigações sociais desta até 
o valor das suas contas de participação a sociedade, também não merece acatamento. 
Como se depreende do doc. acostado às fls. 20/21, a posição do embargante na 
sociedade executada é a de sócio-gerente e não de sócio-cotista, como se situou. 
Destarte, é cabível, na espécie, o entendimento jurisprudencial assim ementado: 
"Execução Fiscal. Sociedade por quota de responsabilidade limitada. Penhora de bens do 
sócio-gerente. 
O sócio-gerente de uma sociedade por quotas responde solidária e ilimitadamente pelos 
atos praticados com violação da lei, dentre eles a falta de pagamento, na época própria, 
de imposto. 
Agravo improvido. 
AI nº 45.545 - RCS, Rel. Min. Ilmar Galvão - DJ de 18.09.86, pág.16.983." 
Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8672 - RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: HENCIL - HOLLANDA ENGENHARIA COM. E IND. LTDA. 
Apelado: IAPAS - INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Advogados: MIRIAM TAVARES DA SILVA PIRES (APTE.) e  

JOSÉ WILLlAM FERREIRA E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Embargos do devedor. Presunção de Liquidez e certeza do título executivo não elidida 
pela prova apresentada pelo embargante. Improcedência. Apelo improvido. Decisão 
unânime. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8672 - RN, em que são 
partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do Relatório e Notas Taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de abril de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANClSCO FALCÃO: HENCIL - HOLLANDA ENGENHARIA, 
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., identificada nos autos, opôs Embargos à Execução 
Fiscal que Ihe move o INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS, alegando, em síntese, o seguinte: 
Que o débito exeqüendo é originário do Auto de Infração NFLD nº 00914, referindo-se a 
contribuições previdenciárias dos seus sócios. 
Que, no entanto, as contribuições do período reclamado pelo exeqüente já foram pagas, 
conforme demonstra a documentação que faz acostar aos autos. 
Impugnando, a embargada sustenta a inexistência de prova bastante para ilidir a 
presunção de liquidez e certeza do título executivo (fls. 50/52). 
O MM. Juiz a quo julgou improcedentes os embargos, fls. 100/103. 
Inconformada, apela a embargante, com razões às fls. 105/108. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos, vindo-me conclusos por força de 
distribuição. 
No Parecer de fls.117, a douta Procuradoria da República limita-se a opinar pelo 
desprovimento do apelo. 
Dispensável revisão. 
Peço inclusão na pauta. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A embargante contesta que deve à 
Previdência Social contribuições, que deixou de recolher, referentes ao período indicado 
na Certidão de Dívida Ativa. Em sua defesa, argumenta o seguinte: 
a) os sócios  Dirceu Victor Gomes de Hollanda, Daniel Geraldo Gomes de Hollanda e 
Décio Américo Gomes de Hollanda efetuaram o pagamento de suas contribuições no 
período reclamado; 
b) quanto ao sócio José Vasconcelos da Rocha, o pagamento das contribuições devidas à 
Previdência foi feito por intermédio da Usina Estivas S/A e Companhia Açucareira Vale do 
Ceará-Mirim. 
Em sua sentença de fls.100/103, o então Juiz da 2ª Vara da Seção Judiciária do Rio 
Grande do Norte, Dr. José Augusto Delgado, hoje integrando esta Corte, fulminou a 
pretensão da embargante, ao dizer: 
"8 - São improcedentes as alegações da devedora. No momento em que a fiscalização 
fez o levantamento do débito, a empresa não apresentou a comprovação de seus 
recolhimentos  e nem o fez a posteriori. Os documentos agora depositados nos autos não 
revelam que há compatibilidade com o débito cobrado. Outrossim, há de se verificar que 
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os empregadores só estariam dispensados do recolhimento se houvesse a comprovação 
de que já recolhiam pelo máximo por outras fontes. Tal não houve, nem no procedimento 
administrativo, nem durante a instrução dos presentes embargos." 
Os argumentos contidos na decisão hostilizada são suficientes para demonstrar a 
inviabilidade do acolhimento dos embargos. 
Somente uma prova inequívoca do devedor é que pode ilidir a certidão de dívida fiscal 
ajuizada, conforme preceitua o art. 3º, § único, da Lei nº 6830/80. 
Quanto ao argumento de que o sócio-diretor, José Vasconcelos da Rocha, já contribui por 
outras empresas e que, por isso, estaria dispensado de recolher pela executada, não 
merece acatamento. 
Somente no caso do contribuinte alcançar o nível máximo de contribuição, estaria ele 
isento de contribuir por outras fontes. No caso, houve mera alegação de que o diretor 
vinha contribuindo por duas outras empresas, mas nada restou comprovado, no sentido 
de já vir o mesmo contribuindo pelo teto máximo. 
Ante o exposto, nego provimento à apelação. 
 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 8786 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 
Apelado: JOSÉ JOÃO DA SILVA e OUTROS 
Advogados: DRS. EURICO LUIZ DE O. AZEVEDO NETO E OUTROS (APTE.) E  

MOACIR ALVES DE ANDRADE (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e previdenciário. Art. 201, §§ 5º e 6º. Normas que dependem de 
regulamentação. 
- As benesses previstas nos §§ 5º e 6º do art. 201 da CF não tem eficácia imediata, mas 
dependem da aprovação, dos planos de previdência social previstos no caput do mesmo 
dispositivo. 
- A omissão do legislador, no caso, poderá ser sanada por ação de inconstitucionalidade 
por omissão ou mandado de injunção, conforme se pretendesse a obtenção de feitos 
imediatos erga omnes, provocando medidas legislativas no prazo de trinta dias, ou, então, 
mera eficácia inter partes quanto a direito in concretu, negado por ausência de 
regulamentação. 
- Apelação provida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
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, 09 de maio de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: José João da Silva, portador do carnê nº 985.14085-
2, Josefa Maria da Conceição, portadora do carnê 98496226-3, Josefa Maria da 
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Conceição, portadora do carnê nº 98Z73483-2, José Francisco dos Santos, portador do 
carnê nº 91335364-7, José Antônio da Cruz, portador do carnê nº 91340060-2 e Antônia 
Amélia da Conceição, portadora do carnê nº 94226147-0, propuseram ação ordinária de 
complementação de aposentadoria (pensão) contra o Instituto Nacional de Previdência 
Social - INPS, alegando que estão recebendo do Suplicado o equivalente a 50% do 
salário mínimo; que deveriam receber, segundo estatui o art. 201 § 5º da Constituição 
Federal quantia correspondente a um salário mínimo. ,Aduziram, ainda, que não 
receberam a gratificação natalina referente ao ano de 1989, pelo que requereram a 
condenação do suplicado à complementação da aposentadoria até o valor mínimo 
estabelecido na Constituição Federal desde 05 de outubro de 1988, bem como ao 
pagamento da gratificação natalícia referente ao ano de 1989. 
O Instituto apelante ofereceu resposta às fls. 31/34, pugnando pela improcedência da 
ação. 
O Ministério Público expediu parecer opinando pela procedência da ação. 
O MM. Juiz a quo julgou procedente o pedido formulado, condenando o Instituto Nacional 
de Seguro Social - INSS ao pagamento da quantia equivalente à complementação das 
aposentadorias e pensões dos autores atingindo o valor do salário-mínimo mensal, desde 
05 de outubro de 1988 e ainda ao pagamento da gratificação natalina referente ao ano de 
1989. 
Inconformado, apela o INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. 
Contra-razões às fis. 57/58 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O cerne da apelação está no argumento de 
que as normas dos §§ 5º e 6º do art. 201 da Constituição Federal não são auto-aplicáveis, 
mas dependem de regulamentação. 
O douto sentenciante julgou procedente a ação por entender em sentido oposto, trazendo 
o magistério de José Afonso da Silva, na sua clássica obra "Aplicabilidade das Normas 
Constitucionais". 
Os autores são trabalhadores rurais e pensionistas do Pro-Rural, com benefício 
equivalente a meio salário mínimo e não receberam a gratificação natalina relativa ao ano 
de 1989. Não vem a apelo decidir se a Lei nº 7.787/89 criou ou não fonte de custeio 
específica para os benefícios do Pro-Rural tendo em vista o princípio da hierarquia das 
normas jurídicas. 
Os dispositivos em exame assim soam: 
"§ 5º. Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do 
trabalho do segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo. 
§ 6º. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos 
proventos do mês de dezembro de cada ano." 
Ao votar na AMS 2797/PE, entendi auto-aplicável o § 1º do art. 202 da Constituição 
Federal que facultou a aposentadoria proporcional, já que a complementação normativa 
ficou na dependência de simples operação aritmética. 
A hipótese aqui é diversa. Como se infere da leitura do caput do art. 201, em cujo corpo 
estão inseridos os parágrafos em exame, as benesses aí previstas estão a depender de 
"planos" que as "atenderão, nos termos da lei", "mediante contribuição". Trata-se de 
normas de eficácia contida porque, embora bastantes em si mesmas, sua aplicabilidade 
fica a depender da aprovação dos planos de previdência social. O exame semântico 
corrobora essa conclusão pois  em ambos os casos, o legislador constituinte usou a voz 
"terá". Além disso, é necessário interpretar o texto dentro do seu contexto. Ver-se-á que 
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os ganhos do segurado e seus dependentes serão custeados por recursos arrecadados 
pela Previdência, que calculará sua contribuição considerando "os ganhos habituais do 
empregador a qualquer título" (§ 4º), custeará o seguro coletivo "por contribuições 
adicionais (§ 7º)· 
A propósito, ensinam Celso Bastos e Carlos Brito: 
"A utilização de certas expressões lingüísticas, como "a lei regulará" ou "a lei disporá", ou, 
ainda, "na forma da lei", deixa de logo claro que a vontade constitucional não está 
integralmente composta. A matéria normada não ganhou definitividade em seu perfil. Ela 
reclama a superveniência de uma normação posterior que venha a delimitá-la na sua 
exata extensão, quer para alargá-la, quer para restringi-la. O que apresentam em comum, 
tais espécies normativas, é o fato de necessitarem ou, no mínimo, tolerarem uma 
legislação subalterna que Ihes componha o significado, sem que isto se traduza em 
inconstitucionalidade. É que a expressa menção à lei inferior integradora retira desta 
última a pecha do vício supremo em que incorreria, não fora a referência constitucional." 
(Interpretação e Aplicabilidade das Normas Constitucionais, Saraiva,1982, pág. 48/49). 
Não socorre aos autores a invocação dos arts. 58 e 59 do ADCT. O primeiro visa apenas 
restabelecer o poder aquisitivo dos benefícios. Quanto ao segundo, seria tema a ser 
abordado em ação de inconstitucionalidade por omissão ou em mandado de injunção, 
conforme se pretendesse a obtenção de efeitos imediatos erga omnes, provocando 
medidas legislativas no prazo de trinta dias, ou, então, mera eficácia inter partes quanto a 
direito in concretu, negado por ausência de regulamentação. 
Lamento assim decidir por entender que seria desejável a implantação imediata das 
conquistas sociais previstas na Constituição. Todavia, não me parece possível o 
atendimento da pretensão à míngua de medida legislativa específica. 
Isto posto, dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar a ação 
improcedente, sem imposição dos ônus da sucumbência, em razão do benefício da 
assistência judiciária. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 221- AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ÃNTÔNlO ALVES PINHEIRO FILHO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. ARMANDO GONÇALVES PORTELA DE MORAIS (APTE.) 
 
EMENTA 

Ação Penal. Receptação. Coisa de pequeno valor. Réu de bons antecedentes. Perdão 
judicial - art. 180, § 3º, do CP, concedido pelo primeiro grau de jurisdição. 
Sentença que não gera efeitos condenatórios. 
Súmula 18 do STJ. 
Falta de interesse em recorrer. 
Não conhecimento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, por unanimidade, 
não conhecer da apelação, nos termos do relatório e voto anexo que passam a integrar o 
presente julgamento. 
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Recife, 25 de abril de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de apelação criminal interposta por Antônio 
Alves Pinheiro Filho contra a sentença de fls. 367/379, que julgou procedente a denúncia 
oferecida pela prática do delito previsto no art. 180, § 1º, do CPB, deixando de aplicar a 
pena, com base no § 3º do mesmo artigo. A referida sentença ainda condenou os réus 
Clóvis Francisco da Silva, Jaqson Souza Barros e Ivaldo Primo da Silva à pena de dois 
anos de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional, pagamento de 
multa e custas processuais, pela prática do crime tipificado no art. 312, § 1º, do CPB, 
além de absolver os réus Vanildo Goes da Silva, José Domingos Oliveira e José Alves 
Queiroz da imputação do delito previsto no art. 312, § 2º, do CPB. 
O apelante foi denunciado pelo fato de ter adquirido de Clóvis Francisco da Silva, pelo 
valor de Cz$ 1.000,00, uma caixa de seringas e duas de esparadrapo, mercadoria essa 
que fora subtraída de Posto de Saúde do INAMPS, em Salgadinho (Maceió/AL). 
Alega o recorrente não ter agido dolosa ou culposamente ao comprar mercadoria que não 
poderia presumir de origem criminosa e sem procurar lucro para si, visando apenas 
atender à população, tendo em vista a falta de seringa no mercado. Afirma que não 
cometeu crime algum, devendo ser absolvido. 
Sem interpor recurso, o MPF ofereceu reposta à apelação da defesa - fls. 401/403. 
Subiram os autos, tendo o Juiz Hugo Machado dado vista à Procuradoria Regional 
Federal, que se pronunciou pelo improvimento da apelação - fls. 410/414. 
Vieram-me os autos por redistribuição, em 21 de março próximo passado. 
É o relatório. 
À douta revisão. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: (Relator) O apelante foi processado pelo crime de 
receptação, por haver comprado uma caixa de seringas e duas de esparadrapo, pagando 
preço insignificante a um vigia do um Posto do INPS, em Maceió. 
Preceitua o art.180, §§ 1º e 3º do CP: 
"Art. 180. Adquirir, receber ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser 
produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4(quatro) anos, e multa. 
§ 1º. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e 
o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio 
criminoso: 
Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa, ou ambas as penas. 
§ 2a. (...) 
§ 3º. No Caso do § 1º, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as 
circunstâncias, deixar de aplicar a pena. No caso de receptação dolosa, cabe o disposto 
no § 2º do art.155." 
O MM. Juiz Federal, Dr. Paulo Roberto de Oliveira Lima, atento aos antecedentes do réu, 
que são bons, e ao reduzido valor da coisa receptada, concedeu-Ihe o perdão a que se 
refere o § 3º do art.180 do CP. 
Faz mais de dois anos que a sentença foi publicada - fls. 380. 
De acordo com a doutrina teria havido em decorrência da demora do julgamento do 
recurso, a extinção da punibilidade, pela prescrição retroativa. 
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Ensina Antônio Rodrigues Porto, ilustre Desembargador do TJ de São Paulo, que no caso 
de perdão judicial cabe a aplicação da prescrição vez que a sentença tem conteúdo 
condenatório, sendo o prazo prescricional o menor previsto na lei (dois anos) - "Da 
Prescrição Penal", 4ª edição,   I pág. 53. 
E continua: 
"... a sentença interrompeu a prescrição por ter caráter condenatório. Efetivamente, 
absolutória não pode ser considerada tal decisão, desde que concluiu pela culpabilidade 
do réu; os casos de sentença absolutória, enumerados pelo art. 386 do CPP, não 
abrangem essa hipótese. Por isso mesmo  o art.120 do CP dispõe que no caso de perdão 
judicial, a respectiva sentença não será considerada para efeitos de reincidência. No 
caso, ainda, de sentença que deixe de aplicar pena, embora reconheça culpado o réu 
(perdão judicial), este pode apelar, pleiteando a absolvição, pois poderá ter interesse nela, 
dado o reflexo no juízo cível. E, se o recurso foi apenas do réu, será inaplicável o art. 110, 
§ 1º devendo a prescrição regular-se daí por diante, por eqüidade, pelo menor prazo 
existente na lei (dois anos); caso contrário, o réu que sofreu imposição de pena terá prazo 
menor de prescrição, após a sentença, do que aquele que não sofreu pena, embora 
julgado também culpado" (Obra citada, págs. 55/56). 
Damásìo E. de Jesus, igualmente, sustenta a aplicação do princípio retroativo aos casos 
de perdão judicial: 
"b) Quando é aplicado o perdão judicial. 
O princípio retroativo também incide quando se trata de sentença concessiva de perdão 
judicial. Pressupondo condenatória a sentença, há oportunidade de ser aplicada a 
prescrição retroativa, nos termos do regime do § 2º do art. 110 do CP. Inexistia ao tempo 
da reforma penal de 1977. Isso porque o anterior sistema indicava o efeito dessa espécie 
de prescrição atingir a pretensão executória da pena principal. E no perdão judicial não há 
aplicação de pena. Hoje a hipótese existe, uma vez que a prescrição retroativa importa na 
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Nesse caso, deve ser 
considerado o mínimo abstrato da pena privativa de liberdade cominada ao delito". 
(Prescrição Penal, 4a edição, págs.149/150). 
Acontece que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 
18, segundo a qual o perdão judicial extingue a punibilidade. 
"Súmula 18 - A sentença concessiva do perdão judicial é declaratória da extinção da 
punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório." 
Não teria, pois, sentido declarar prescrição se já se encontrava extinta a punibilidade por 
outro motivo. 
Concedido o perdão judicial, por sentença que não gera os efeitos próprios da 
condenação, falta no caso o interesse de recorrer, pressuposto subjetivo de 
admissibilidade da apelação. 
Isto posto, não conheço do recurso. 
É como voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Revisor): Srs. Juízes, o grande problema que nós 
temos a enfrentar, a meu ver, é uma questão histórica. 
Efetivamente, antes da Lei nº 7.209 de 1984, que estabeleceu a reforma penal, tínhamos 
uma grande discussão sobre a natureza da sentença que concede perdão judicial. Em 
Sergipe, naquela oportunidade, tive ocasião de proferir sentença em que concedi o 
perdão judicial, mas determinei que fosse lançado o nome do réu no rol dos culpados. A 
sentença esteve sob exame do Tribunal Federal de Recursos e foi Relator meu ex-colega, 
o eminente Ministro José Cândido. Como professor de Direito Penal, examinou a matéria 
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antes ainda da lei e votou no sentido de que aquela sentença tinha uma natureza 
declaratória, pelo que não podiam subsistir os efeitos secundários. 
Posteriormente com a lei, ficou uma questão meramente acadêmica. A extinção da 
punibilidade pelo perdão judicial está prevista no art. 107, IX, do Código Penal. A dúvida 
que ficou diz respeito, como adota Celso Delmanto, a uma disposição que tem no art. 
120, que diz respeito à não existência de reincidência quando se trata de réu beneficiado 
com o perdão judicial. Cada corrente tomou esta interpretação do seu modo. De qualquer 
modo, deve-se aplicar o mesmo entendimento que se tem para a prescrição. 
Isto é, concedido o perdão, não se pode mais examinar o mérito. 
No presente caso, o Juiz concedeu o perdão. Examinei a sentença e verifiquei que o Juiz 
não impôs qualquer pena ao réu. Ele dividiu a sentença em réu perdoado, réus absolvidos 
e réus condenados. Ao final, condena ao pagamento de custas, etc, apenas aqueles réus 
do terceiro grupo. Acredito ser a solução, ainda mais que agora está prestigiada pela 
súmula do STJ, no sentido de considerar-se a sentença declaratória. 
Nestes termos, acompanho o voto do Relator. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 239 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelada: MARIA ELBA DOS SANTOS 
Advogado: DR. STÉLIO LOPES MENDONÇA (APDA.) 
 
EMENTA 

Ação Penal. Descaminho. Comércio irregular de mercadoria estrangeira. 
Expressiva quantidade de mercadorias sem notas fiscais. 
Atividade comercial em casa de residência. 
Prova plena. 
Condenação. Sursis. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento à apelação, de acordo com o relatório e voto anexos que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 25 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Adoto a síntese feita pela Dra. Armanda Figueirêdo - 
fls. 219/220: 
"1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público Federal contra a r. 
sentença (fls.175/191 ) que absolveu a apelada da acusação contida na denúncia (02/05), 
que Ihe atribuiu a prática do fato delituoso, previsto no art. 334, § 1º, "c", do Código Penal. 
1.1. Diz o apelante em suas razões (f. 192/201 ) que pleiteia a reforma do julgado por ser 
antijurídica a fundamentação do decisum, contrária à prova dos autos. Pois a lei e a 
jurisprudência não exigem que o autor do delito de que se cuida seja flagrado praticando 
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o ato de venda ou estabelecimento comercialmente, a teor do conceito de atividade 
comercial expresso no § 2º, do art. 334, CPB. É razoável a quantidade de mercadoria 
apreendida em poder da apelada (fls.10/16). Na jurisprudência iterativa a falta de 
cobertura fiscal é elemento do tipo penal de que se cogita, cujo delito se contenta com o 
dolo genérico. O MM. Juiz a quo atribuiu inversamente o ônus de prova, pois competia à 
acusada provar a legalidade de sua atividade comercial, que restou comprovada. O Juiz 
retirou da instrução criminal a negativa de autoria (f. 199). Embora reconheça terem as 
testemunhas de defesa afirmado haverem adquirido mercadorias estrangeiras à Apelada, 
declara o sentenciante que a mesma não se conscientizou que essas mercadorias fossem 
as de que trate este devido processo legal (fls. 188/189). Pede ser  aplicada à Apelada o 
mínimo legal da pena específica e a concessão de sursis. 
1.2. Em contra-razões diz a apelada (fls. 203/216) que a sentença está correta e deve 
mantida." 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A Polícia Federal fora informada de que a 
acusada comercializava mercadoria estrangeira e, na busca domiciliar realizada, 
apreendeu expressiva quantidade de mercadoria sem notas fiscais de aquisição, um rolo 
de etiquetas e um caderno que eram anotadas as vendas. 
A denúncia enquadrou o fato nas penas do art. 334, § 1 º, letra "c", do Código Penal, que 
preceitua: 
"Art. 334. Importar ou exportar mercadoria proibida ou iludir, no todo ou em parte, o 
pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de 
mercadoria: 
Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos. 
§ 1º. Incorre na mesma pena quem: 
a) (...) 
b) (...) 
c) vende, expõe à venda, mantém em depósito ou, de qualquer forma, utiliza em proveito 
próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de 
procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no País ou importou 
fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional 
ou de importação fraudulenta por parte de outrem;" 
Acerca desse tipo objetivo, ensina Celso Delmanto: 
"Tipo objetivo: São duas as figuras incriminadas no caput do art. 334: a. Contrabando: 
Importar ou exportar mercadoria proibida. O verbo importar tem a significação de fazer 
entrar no território nacional, considerado este em seus limites territoriais, marítimos ou 
aéreos. Exportar é fazer sair do nosso território, considerados os seus mesmos limites. 
Como mercadoria, entende-se toda coisa móvel e apropriável que se usa negociar. 
Proibida, diz a lei, proibição essa que pode ser absoluta ou relativa, e que deve ser 
completada por outras leis. b. Descaminho: Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de 
direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Já 
aqui não se trata de mercadoria proibida. O que se incrimina é a ação de iludir (fraudar, 
burlar), no total ou parcialmente, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, 
saída ou consumo, observando-se que o imposto de consumo não mais existe sob tal 
denominação" (Código Penal Comentado, 1986, pág. 514). 
O édito de absolvição, longa e eruditamente, responde à acusação com a ausência de 
prova do exercício de atividade comercial pela ré, não bastando a mera presunção em 
face da razoável quantidade de mercadorias. A ementa da sentença bem resumiu os 
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fundamentos absolutórios - fls. 175/176: 
"EMENTA" 
1. Descaminho. No caso do art. 334  § 1º, "c" e "d" do CP, o exercício da atividade 
comercial ou industrial é integrante do tipo, não sendo suficiente a mera presunção em 
face da razoável quantidade de mercadorias. Essa presunção, que resulta da 
responsabilidade objetiva, só tem aplicação no âmbito do direito fiscal e não no campo do 
direito penal, onde a responsabilidade é subjetiva. 
2. Não restando provada a existência do ilícito penal, absolve-se o acusado, pois o ônus 
da prova nesse caso, cabe ao MPF (inteligência do art.156 do CPP). Iterativa 
jurisprudência do eg. TFR. 
3. Impossibilidade de nova definição jurídica do fato (CPP. art. 383), desclassificando o 
descaminho para receptação dolosa (art.180. caput, do CP), eis que também não resultou 
convenientemente provado que a acusada tivesse ciência da origem ilícita das 
mercadorias, isto é, de que eram produto de crime e a simples ausência de cautela 
daquele que adquire a mercadoria, sem perquirir a sua origem viciosa, não configura, por 
si só, a receptação culposa (art.180 § 1º do CP). 
4. "É melhor absolver um culpado do que condenar um inocente" (Roberto Lyra). 
5. "Condenar um possível delinqüente é condenar um possível inocente" (Nélson 
Hungria). 
6. Absolvição acusado (CPP - art. 386, VI). 
7. Ilícito fiscal cuja pena de perdimento incumbe à esfera administrativa (CPP, art. 66 e 
67). 
Remessa das mercadorias à Receita Federal, com a devolução, à acusada, das que não 
são estrangeiras." 
Com todo o respeito, no meu modesto entendimento, a absolvição não foi bem decretada. 
Demonstra o material probatório: 
a) interrogatório no auto de prisão em flagrante - fls. 6/7: 
"RESPONDEU: QUE já foi umas três vezes ao Paraguai, onde visitou Presidente 
Strossener; QUE já faz muito tempo que empreendeu a sua última viagem ao Paraguai; 
QUE agora recorda que. em fevereiro último, fez uma excursão até o Paraguai, em 
companhia de seus filhos; QUE no Paraguai comprou algumas mercadorias estrangeiras, 
que foram trazidas para esta Capital; QUE em novembro último, empreendeu uma viagem 
aos Estados Unidos, onde fez aquisição de diversas mercadorias, mercadorias estas que 
também foram trazidas para Fortaleza; QUE, em virtude de ter o filho adoentado, e em 
face da pobreza de seus pais comercializa com mercadorias estrangeiras em Fortaleza, 
objetivando angariar recursos para o sustento de seus pais e de seu filho; QUE acredita 
que em janeiro ou fevereiro do corrente ano, empreendeu uma viagem para Manaus, 
onde também comprou mercadorias estrangeiras; QUE o caderno e a agenda 
pertencentes à interrogada, apresentados neste momento por este Delegado, comprovam 
realmente que a interrogada  comercializa regularmente com mercadorias estrangeiras 
nesta Capital, porém, ressalta, que só exercita esta atividade, objetivando angariar 
recursos para sobreviver; QUE acredita que começou a comercializar com mercadorias 
estrangeiras há aproximadamente sete meses, sempre vendendo-as nesta Capital; QUE 
hoje à tarde encontrava-se em sua residência, localizada à Rua Pereira Filgueiras, nº 918, 
quando Agentes Federais, munidos do competente Mandado de Busca, ali realizaram 
uma diligência, onde arrecadaram muitas mercadorias importadas; QUE parte das 
mercadorias arrecadadas em seu domicílio já estavam devidamente etiquetadas prontas 
para o comércio; QUE não tem Notas Fiscais dos produtos estrangeiros apreendidos pela 
Polícia Federal, na tarde de hoje, na sua casa;" 
b) em juízo, a acusada não confirmou o exercício do comércio e apresentou a versão de 
que as mercadorias foram recebidas de presente e alguns objetos encontravam-se 
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bastante usados; 
c) a testemunha José Francinaldo Bezerra, inquirida pelo Juiz, respondeu - fls. 91/91 v. : 
"que participou de diligência, onde apreendeu em poder da acusada, uma elevada 
quantidade de mercadorias estrangeiras, o que constatou pelas inscrições nelas contidas, 
como "made in Japan, in Taiwan" (sic), não lhe tendo sido exibida qualquer 
documentação fiscal que legalizasse tal mercadoria, não sabendo se o fez por ocasião do 
inquérito; que a acusada não ofereceu qualquer resistência ao trabalho do depoente e, ao 
que Ihe consta, é primária em fatos da espécie; que no momento em que adentrou a 
residência da acusada, não presenciou estivesse essa vendendo tais mercadorias, 
apenas pode informar que, durante as investigações, constatou a entrada e saída de 
pessoas da residência da acusada; que, segundo a acusada, teria ela adquirido tais 
mercadorias em viagem que fizera ao Paraguai; que não conhece nenhuma pessoa que 
tenha comprado tais mercadorias da acusada." 
Maria Dayse Medeiros Campos, arrolada pela defesa, declarou - fls. 92: 
"que a acusada acompanhou mais de uma vez seu esposo, a congressos ao Paraguai, 
sabendo que a mesma vendia mercadorias estrangeiras, não sabendo, todavia, qual ou 
quais pessoas dela compraram tais mercadorias; que já chegou a comprar à acusada 
mercadorias estrangeiras trazidas do Paraguai, tais como meias, no mesmo preço do que 
eram vendidas no Paraguai; que essa compra a acusada mostrava digo, mostrou à 
depoente notas fiscais. DADA a palavra ao Advogado da acusada, através do MM. Juiz, 
às suas perguntas, RESPONDEU: que as mercadorias que diz ter comprado à acusada 
foi na residência desta não existindo na residência da mesma qualquer prateleira expondo 
mercadorias estrangeiras; que a acusada falou à depoente que vendia tais mercadorias 
apenas para se ressarcir das despesas de viagem ao Paraguai;" 
A testemunha Maria Madalena Vieira Lopes, conhecida da acusada há mais de 20 anos, 
disse - fls. 93: 
"que presenciou a acusada, em sua residência, vendendo mercadorias provindas do 
Paraguai; que a acusada vendia mercadorias estrangeiras para se ressarcir de viagens 
que fazia ao Paraguai; que nunca comprou mercadorias estrangeiras da acusada; que 
chegou a ir à residência da acusada, onde não presenciou nenhuma prateleira expondo 
mercadorias estrangeiras à venda; que a acusada tinha uma loja de sapatos, na 
Monsenhor Tabosa e depois na Pe. Vadevino (sic) e sabe que se trata de um baluarte, 
gozando de bom conceito da sociedade local; que a acusada é arrimo de família e 
sustenta seus pais, inválidos, e um filho, também, inválido, que com ela residem; que 
ouviu falar que a acusada foi hospitalizada em virtude dos motivos de sua prisão; que, 
após a hospitalização da acusada, esta não mais retornou ao Paraguai, como antes 
fazia." 
Igualmente, Telma Paulino da Silva confirmou as viagens da acusada e a venda de 
mercadoria estrangeira - fls. 94: 
"que a acusada viajava algumas vezes, digo, viajou uma vez para os Estados Unidos, 
outra para Manaus; que a depoente já comprou pequena mercadoria estrangeira (meia) 
da acusada, não sabendo se a acusada vendia tais mercadorias a outras pessoas; que a 
mercadoria que comprou à depoente foi insignificante, ou seja, pelo preço normal; que a 
acusada é arrimo de família e sustenta seus pais, que são velhos e inválidos e sem renda 
própria, além de sustentar também um filho inválido; que, na compra da meia estrangeira 
que fez à acusada, a depoente foi à residência daquela, onde não presenciou nenhuma 
prateleira expondo mercadorias estrangeiras à venda; que soube que a acusada fora 
hospitalizada por força da prisão não sabendo dizer se depois de tal hospitalização a 
acusada voltou a viajar para fora do Brasil." 
A valoração do conjunto de declarações confirma a venda de mercadoria estrangeira 
irregularmente introduzida no País. 
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O conceito de atividade comercial para efeito de caracterização do crime de descaminho 
foi ampliado (§ 2º). 
O comércio irregular, mesmo exercido em residência, é alcançado pelo conceito de 
atividade comercial". 
Demais disto, a acusada mantinha em depósito grande quantidade de mercadoria 
estrangeira, sem notas fiscais, para revenda, o que, por si só, configura o crime. 
A versão de que os objetos apreendidos foram recebidos de presente e eram usados 
destoa do restante da prova. 
Dos 160 itens do estoque periciado, apenas um era de fabricação brasileira e vinte e 
quatro não tiveram as suas procedências identificadas. 
Os demais são estrangeiros (fls. 61 ). 
Registro, por último, que as notas de venda a consumidor, anexadas na fase de 
diligências, referem-se, apenas, a uma pequena parte dos objetos. 
Isto posto, dou provimento ao recurso. Julgo procedente a denúncia. 
A acusada tem bons antecedentes, conduta social regular, de boa índole, arrimo de seus 
pais. As conseqüências do crime são mínimas. Mais de ordem fiscal. 
Fixo a pena em um ano de reclusão, que se concretiza por não haver circunstâncias 
agravantes ou atenuantes. Será cumprida em regime aberto em estabelecimento penal no 
Ceará. 
De acordo com o art. 77 do Código Penal, concedo o sursis pelo prazo de dois anos. 
Imponho à ré as seguintes condições: 
a) abster-se de negociar com objetos estrangeiros; 
b) não se ausentar do Estado do Ceará sem autorização do Juiz competente; 
c) comparecer à Seção Judiciária para informar as suas atividades, no final de cada mês. 
O MM. Juiz Federal realizará a audiência admonitória após o trânsito em julgado do 
Acórdão. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 314 - CE 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante; LUÍS BENEVIDES CARNEIRO 
Apelante: JOSÉ WANTUIL CARNEIRO 
Apelante: ANTÔNIO BENEVIDES CARNEIRO 
Apelante: JAILSON MONTEIRO DA SILVA 
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA 
Apelados: OS MESMOS 
Advogados: DRS. ANTÔNIO BENEVIDES FILHO E OUTRO 
 
EMENTA 

Penal. Júri Federal. Crime de homicídio qualificado contra Policial Federal no exercício 
das funções. Conexão com os crimes de quadrilha e de resistêncla. Decisão 
condenatória. Prescrição das penas mais Ieves. 
1. O reexame apurado das provas do processo leva à convicção de haver o Tribunal do 
Júri da Justiça Federal decidido com acerto, ao considerar os réus culpados da prática, 
em co-autoria, dos crimes de homicídio qualificado, quadrilha ou bando armado e 
resistência (arts,121, § 2º, IV; 288. e § único e 329 do Código Penal), em que foi vítima 
Agente de Polícia Federal no pleno exercício de suas funções. 
2. Justa a decisão e corretas as penas cumulativamente aplicadas, face ao concurso 
material, à exceção da concernente ao delito do art. 288, que, em razão de serem os réus 
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tecnicamente primários e haverem se conduzido com bom comportamento durante o 
longo tempo do processo, merece ser reduzida para dois (2) anos de reclusão. 
3. Negado provimento ao apelo do Ministério Público Federal e provida, em parte, a 
apelação dos réus, para decretar-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa 
das penas em concreto, no tocante aos crimes dos arts. 288 e 329 do CP, mantida a 
sentença em seus demais termos quanto ao homicídio qualificado, cujas penas 
permanecem. 
 
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 maioria, 
dar parcial provimento à apelação dos réus e negar provimento ao recurso do Ministério 
Público Federal, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que integram o presente julgado 
Custas, como de lei. 
Recife, 08 de novembro de 1990 
JUIZ RIDALVO COSTA - Presidente 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Trata-se de Apelações Criminais, a primeira, 
fls.1087/90 apresentada por Luís Benevides Carneiro, José Wantuil Carneiro, Antônio 
Benevides Carneiro e Jailson Monteiro da Silva e, a segunda, fls.1091/94 apresentada 
pelo Ministério Público Federal, contra decisão do Conselho de Sentença do Tribunal 
Federal do Júri do Ceará. 
As razões dos réus são no sentido de que a decisão prolatada foi manifestamente 
contrária à prova dos autos, daí por que pede seja a mesma anulada, dando-se aos réus 
nova oportunidade de julgamento. 
O Ministério Público Federal, por sua vez, pede exasperação das nas impostas, porque, 
segundo ele, não levou em consideração o MM. juiz que Presidiu o júri, os "maus 
antecedentes" dos réus, sobejamente provados nos autos. 
Contra-razões do Ministério Público às fls.1098/1109, entendendo só ser admissível a 
anulação do julgamento, conforme, inclusive, ensinamentos de Damásio de Jesus, 
quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia inteiramente 
da prova dos autos. 
Contra-razões dos réus, às fls. 1.110/12, em oposição à exasperação, porque a 
orientação constitucional é no sentido de que a política criminal vigorante é pela maior 
maleabilidade das penas aplicadas, visando à mais rápida reintegração do homem à 
sociedade. 
O Ministério Público Federal, às fls. 1.130/1.135, em tendo tido vista para se pronunciar 
sobre pedido do réu José Wantuil Carneiro de aguardar em liberdade o julgamento da 
apelação, opinou pelo indeferimento, porque o requerente não goza do abrandamento 
conceitual dos maus antecedentes, e no ensejo se pronunciou sobre o mérito dos 
recursos, opinando pelo improvimento do apelo dos acusados e provimento do apelo do 
Ministério Público. 
A questão dos autos está resumida na exposição apresentada pelo Procurador da 
República, Dr. João Antônio Desidério de Oliveira, às fls. 751/754, que adoto como parte 
deste relatório, nos seguintes termos: 
"Versam os presentes autos acerca do assassínio de JOSÉ CADILHE DE ASSIS, Agente 
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de Polícia Federal, fato ocorrido por volta das nove horas, do dia cinco de dezembro do 
ano de mil novecentos e oitenta e dois, na cidade de Canto do Buriti, interior do Estado do 
Piauí. 
JOSÉ CADILHE, consoante denúncia (vol. 1º, fls. 05/11 ), em companhia de outros 
Policiais Federais, cumpria Mandado de Prisão (vol. 1º, fls. 36), expedido pelo MM. Juiz 
Federal no Estado do Rio Grande do Norte, para prender os denunciados LUÍS 
BENEVIDES CARNEIRO e ANTÔNIO  BENEVIDES CARNEIRO e os demais acusados 
de praticarem crimes capitulados nos artigos 288 (formação de quadrilha ou bando) e 
157, parágrafo segundo, item II  e parágrafo terceiro (roubo qualificado) todos do Código 
Penal Brasileiro, quando tomaram de assalto o veículo que transportava, em 18 de maio 
de 1982 a importância de Cr$ 94.000.00 (noventa e quatro milhões de cruzeiros), 
destinada ao pagamento dos trabalhadores da seca no Estado Potiguar. 
Conforme, ainda a mesma peça delatória, LUÍS BENEVIDES CARNEIRO, JAILSON 
MONTEIFRO DA SILVA, ANTÔNIO BENEVIDES CARNEIRO, WANTUIL CARNEIRO e 
JOSÉ FERREIRA DA COSTA, no interesse de assegurarem a; impunidade e as 
vantagens do assalto que antes cometeram, de espreita em uma fazenda de LUÍS 
BENEVIDES CARNEIRO, resistiram à ordem de prisão dada pelo policial federal vitimado, 
o fazendo em meio a cerrado tiroteio, ao fim do que saíram feridos, para depois virem a 
falecer JOSÉ CADILHE DE ASSIS e JOSÉ FERREIRA DA COSTA. 
A denúncia é concluída com a imputação aos indigitados da prática dos crimes 
capitulados nos artigos 121, § 2º, inciso V, 329 e 288 c.c. os artigos 51 e 25 (hoje, artigos 
69 e 20), todos do Código Penal Pátrio. 
A ação penal foi proposta perante o MM. Juiz Federal da Seção Judiciária do Estado do 
Piauí, havendo aquele Douto Magistrado declinado de sua competência (vol. 1º fls. 
134/135), com a remessa dos autos ao MM. Juiz Federal no Estado do Rio Grande do. 
Norte. 
Discordando, o mesmo Magistrado suscitou conflito negativo de jurisdição (fls.187/190, 
vol.1º ), decidindo o Egrégio Tribunal Federal de Recursos pela competência do Juízo 
suscitante (fls. 202/217, vol.1 º). 
Perante o MM. Juiz Federal no Estado do Rio Grande do Norte, ultimou-se todo o sumário 
de culpa, com a pronúncia de LUÍS BENEVIDES CARNEIRO, vulgo "DOUTOR", JAILSON 
MONTEIRO DA SILVA vulgo "BRINQUEDO DO CÃO", ANTÔNIO BENEVIDES 
CARNEIRO, vulgo "ELCINHO"  e WANTUIL CARNEIRO, vulgo "VANZINHO", nas 
sanções do art. 121, § 2º, IV e V, c.c. os arts. 25 e 329, 288 e 51, todos do CPB (R. 
sentença de fls, 365/368, vol. 2º). 
Preparado o processo para julgamento popular (despacho de fls. 457, vol. 2º), que deveria 
se verificar em 29 de novembro de 1984, deixou de ocorrer face a alguns incidentes no 
dia, como informa a Ata de fls. 519/520 (vol. 2º). 
Ato continuo, o Representante do Parquet Federal requereu a suspensão do julgamento 
para formular também, junto ao Colendo TFR, o desaforamento do processo (fls. 530/541, 
vol. 2º). 
A mesma Corte de Justiça acolheu assim a súplica ministerial, verbis: 
"PETIÇÃO DE DESAFORAMENTO Nº 66 - RN - (REG. 6159672) 
Relator: O EXMº SENHOR MINISTRO FLAQUER SCARTEZZINI 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Requeridos: LUÍS BENEVIDES CARNEIRO ANTÔNIO BENEVIDES CARNEIR0, JOSÉ 
WANTUIL e JAILSON MONTEIRO DA SILVA. 
Advogado: DR. PAULO SOLLBERGER - Subprocurador Geral da República. 
EMENTA: 
Petição de Desaforamento - Desordem Pública 
- Segurança Pessoal do Réu - Art. 424 do CPP 
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- Deferimento. 
- O desaforamento, por se tratar de medida excepcionária, deve revestir-se de toda 
cautela, razão porque a lei processual, em seu artigo 424, estabelece as únicas hipóteses 
admissíveis a sua realização. 
- Justifica o desaforamento, o justo receio de tentativa de desordem ou tumulto 
incompatível com a serenidade que deve presidir a todo julgamento, bem assim como 
para assegurar a integridade pessoal do réu e a independência do júri. 
- Pedido de desaforamento que se defere para a Seção Judiciária do Estado do Ceará 
(fls. 717. vol. 3º)." 
Às fls. 763/826 existe cópia do julgamento de Luís Benevides Carneiro, Jailson Monteiro 
da Silva, Antônio Benevides Carneiro e José Wantuil Carneiro, nos autos da Ação Penal 
1.620/82. 
Pelo despacho de fls. 909 foi designado o dia 29/03/90 para o júri, que, realizado naquela 
data, restou por condenar os réus nos seguintes termos: 
a) LUÍS BENEVIDES CARNEIRO, em relação ao crime de "Homicídio qualificado" por 
emboscada em 13 ANOS; em relação ao crime de "Resistência", em 06 MESES DE 
DETENÇÃO; em relação ao crime de "Ouadrilha qualificada", em 03 ANOS DE 
RECLUSÃO. 
b) JAILSON MONTEIRO DA SILVA, em relação ao crime de "Homicídio qualificado", em 
14 anos de reclusão, reduzida para 12 ANOS, por ter-Ihe sido reconhecida a atenuante da 
menoridade ao tempo do crime; em relação ao crime de "Resistência" em 08 meses de 
detenção, que findou reduzida para SETE MESES, face à mesma atenuante acima citada; 
em relação ao crime de "Quadrilha qualificada", em 03 anos e 06 meses, que reduzidos 
os seis meses pelo mesmo motivo, ficou em 03 ANOS DE RECLUSÅO. 
c) ANTÔNIO BENEVIDES CARNEIRO em relação ao crime de "Homicídio qualificado", 
em 14 ANOS DE RECLUSÃO; em relação ao crime de "Resistência" 08 MESES DE 
DETENÇÃO; em relação à "Quadrilha qualificada", em 03 ANOS e SEIS MESES DE 
RECLUSÃO. 
d) JOSÉ WANTUIL CARNEIRO, em relação ao "Homicídio qualificado" em 14 ANOS DE 
RECLUSÃO; em relação à "Resistência", em 08 MESES DE DETENÇÃO; em relação à 
"Quadrilha qualificada", em 03 ANOS e 06 MESES DE RECLUSÃO. 
O regime de cumprimento de pena foi o "fechado". 
Chegaram os autos a este Tribunal em 25 de maio do corrente ano onde peticionou, fls. 
1.120/23, José Wantuil Carneiro, no sentido de aguardar o julgamento da apelação em 
liberdade, sobre o que se pronunciou negativamente o M.P.F.; Antônio Benevides 
Carneiro, Jailson Monteiro da Silva e Luís Benevides Carneiro, requerendo substituição 
do regime de cumprimento da pena. 
Despachei às fls.1.151, nos seguintes termos: 
"Os pedidos formulados pelos réus, às fls.1120 1137,1139 e 1141, devem aguardar 
exame a cargo do Juiz Federal competente, ao qual caberá verificar com melhores 
detalhes as condições alegadas pelos requerentes, que poderão autorizar o seu retorno 
ao Estado de origem, ou até mesmo a obtenção de outros benefícios previstos em lei. 
Já tendo a douta Procuradoria Regional Federal ofertado o seu parecer, voltem-me os 
autos para relatório e posterior "vista" ao Revisor." 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): - Duas são as apelações: a primeira 
interposta pelos réus com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de 
Processo Penal, por entenderem ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária 
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à prova dos autos; e a segunda do Ministério Público Federal, com fundamento na alínea 
"c" do mesmo dispositivo legal, por considerar o órgão acusador ter havido erro ou 
injustiça no tocante à aplicação das penas, pretendendo sejam as mesmas exacerbadas. 
Todos os quatro réus, em face da decisão quase unânime do ConseIho de Sentença, 
foram condenados pela prática dos crimes previstos nos arts.121 § 2º, inciso IV; 329 e 
288, comb com o parágrafo único, do Código Penal, quais sejam, os de homicídio 
qualificado por emboscada, resistência e quadrilha ou bando armado. 
O primeiro dos réus, LUÍS BENEVIDES CARNEIRO, foi apenado com o total de 16 
(dezesseis) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, sendo 13 (treze) por 
homicídio qualificado, 03 (três) pelo de quadrilha e 06 (seis) meses de detenção pelo de 
resistência. 
JAILSON MONTEIRO DA SILVA, a quem foi reconhecida a condição de menor de 21 
(vinte e um) anos à época do fato, foi condenado a 15 (quinze) anos de reclusão e 07 
(sete) meses de detenção, sendo 12 (doze) anos por homicídio, 03 (três) anos por 
quadrilha e 07 (sete) meses pelo crime de resistência. 
ANTÔNIO BENEVIDES CARNEIRO, por sua vez, foi apenado com 17 (dezessete) anos e 
06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, sendo 14 (catorze) pelo crime 
de homicídio, 03 (três) anos e 06 (seis) meses pelo de quadrilha ou bando e 08 (oito) 
meses de detenção pelo crime de resistência. 
Por fim, o réu JOSÉ WANTUIL CARNEIRO também foi condenado a 17 (dezessete) anos 
e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, sendo 14 (catorze) anos 
pelo crime de homicídio, 03 (três) anos e 06 (seis) meses pelo de quadrilha ou bando e 08 
(oito) meses a detenção pelo crime de resistência. 
O Júri reconheceu terem sido os réus JAILSON MONTEIRO DA SILVA, ANTÔNIO 
BENEVIDES CARNEIRO e JOSÉ WANTUIL CARNEIRO, co-autores do homicídio 
praticado na pessoa de JOSÉ CADILHE DE ASSIS, Agente de Polícia Federal, que na 
ocasião chefiava uma equipe composta de quatro policiais, com a incumbência de cumprir 
mandado de prisão preventiva expedido contra LUÍS BENEVIDES CARNEIRO pelo Juízo 
Federal no Rio Grande do Norte. 
Quanto a esse réu LUÍS BENEVIDES CARNEIRO, proprietário da Fazenda situada na 
localidade de Canto do Buriti, Estado do Piauí, apontado como cabeça da quadrilha, o 
Conselho de Sentença, por unanimidade, reconheceu haver ele concorrido de algum 
modo para a morte da vítima, pois foi ele quem, estando com os demais réus homiziados 
no interior da casa, ordenou a resistência, a bala, tão logo chegou a equipe policial, e o 
Agente que a chefiava apareceu à porta de entrada. 
Em suas razões de apelação, os réus apelantes pedem a reforma da sentença, para que 
sejam submetidos a outro julgamento, ao argumento de que não há nos autos nenhuma 
prova segura de sua culpabilidade, sendo o caso em tela de uma deficiência tamanha de 
provas que possa levar à condenação dos mesmos. 
Do reexame circunstanciado das provas carreadas ao processo, tanto no inquérito 
policial, como na instrução e no julgamento perante o Tribunal do Júri, verifica-se que os 
fatos ocorreram da seguinte maneira: 
O denunciado LUÍS BENEVIDES CARNEIRO, conhecido por "DOUTOR CARNEIRO", 
adquiriu uma propriedade rural no Município de Canto do Buriti, Estado do Piauí, onde foi 
se refugiar em companhia dos demais acusados JAILSON MONTEIRO DA SILVA, vulgo 
"Brinquedo do Cão", ANTÔNIO BENEVIDES CARNEIRO, o "Elcinho", JOSÉ WANTUIL 
CARNEIRO, conhecido por "Vanzinho" e, ainda, JOSÉ FERREIRA DA COSTA, vulgo 
"Dedé", este último morto dois dias após, ao resistir à prisão. É que eles estavam sendo 
acusados de um assalto a veículo que transportava a verba do Plano de Emergência do 
Governo Federal, no valor de Cr$ 94.000.000,00 (noventa e quatro milhões de cruzeiros), 
ocorrido em Umarizal, no Estado do Rio Grande do Norte, em 18 de maio de 1982, onde a 
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referia verba deveria ser aplicada. 
Assim, em decorrência da prisão preventiva que contra ele havia sido decretada pela 
Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o acusado LUÍS BENEVIDES CARNEIRO, o 
"DOUTOR", foi homiziar-se na referida fazenda por ele adquirida, em cuja casa de campo 
se encontrava em companhia dos demais réus no dia e hora do fato delituoso de que 
tratam estes autos. 
Uma equipe de policiais federais composta pelos Agentes João Baldoíno Filho, Nélson 
Estevam de Andrade, Edgar Passos Freire e José Cadilhe de Assis, chefiada por este 
último  recebera a incumbência Iegal de dar cumprimento ao mandado de prisão. Levados 
por informações, dirigiram-se para a localidade de Canto do Buriti, no interior do Piauí 
onde obtiveram no cartório local um roteiro que os possibilitou chegar à propriedade de 
LUÍS BENEVIDES CARNEIRO. Ali chegaram por volta das nove (9) horas da manhã do 
dia 05 de dezembro de 1982, avistando a casa com as janelas da frente fechadas, 
estando aberta apenas a porta de entrada. 
Descendo a equipe do veículo, dirigiu-se o seu chefe, o Agente JOSÉ CADILHE DE 
ASSIS, à porta da casa, onde foi recebido com uma saraivada de balas disparadas por 
revólveres acionados pelos réus que se encontravam reunidos lá dentro, juntamente com 
o morador José Gomes de Paula seus familiares e ainda um vizinho de nome José 
Benvindo Serafim, conhecido por FIEL, com 78 anos de idade. 
Atingido gravemente o Agente JOSÉ CADILHE DE ASSIS com 05 (cinco) tiros de 
revólveres, disparados pelos réus, caiu ao pé do alpendre, do lado de fora da casa, 
enquanto os seus colegas responderam ao tiroteio, disparando suas armas. Ao final da 
cena violenta, resultou preso LUÍS BENEVIDES CARNEIRO e morto José Benvindo 
Serafim, o FIEL, tendo os companheiros de LUÍS BENEVIDES conseguido evadir-se pela 
porta dos fundos, embrenhando-se no matagal próximo. Somente no dia 07 de dezembro, 
pela madrugada, esses fugitivos, perseguidos, foram localizados e presos numa casa 
abandonada, com exceção de José Ferreira da Costa, vulgo DEDÉ, que foi morto ao 
tentar, armado, resistir à prisão. 
Quanto ao Agente JOSÉ CADILHE DE ASSIS, transportado em estado grave para o 
hospital mais próximo, não resistiu aos cinco ferimentos pérfuro-contundentes que o 
atingiram em regiões vitais, conforme atesta o Auto de Exame Cadavérico de fls. 37 dos 
autos. 
Este, em resumo, o retrato dos fatos delituosos atribuídos aos réus, na denúncia contra 
eles formulada, e que culminaram com sua posterior pronúncia e julgamento pelo Tribunal 
do Júri da Justiça Federal no Ceará, para onde o julgamento foi desaforado por decisão 
do extinto Tribunal Federal de Recursos. 
A defesa dos apelantes, no decorrer da instrução criminal e do julgamento, procurou 
sustentar a tese de que teria sido o Agente JOSÉ CADILHE DE ASSIS quem começou o 
tiroteio, atingindo José Benvindo Serafim e, provocando, com isto, a reação de José 
Ferreira da Costa, o DEDÉ, que atirou contra a pessoa do Agente. E argumenta que tanto 
isto foi verdade que, quando da prisão dos demais réus, os policiais federais que 
empreenderam a perseguição teriam assassinado DEDÉ para vingar a morte do Agente 
JOSÉ CADILHE DE ASSIS, tão logo souberam ter sido DEDÉ o autor do homicídio. 
A versão da defesa, entretanto, não convenceu o Conselho de Sentença, como também 
não me convence. 
O réu LUÍS BENEVIDES CARNEIRO seguramente se achava naquela propriedade sita 
no Piauí, distante do Rio Grande do Norte, Estado de seu domicílio para fugir à prisão 
preventiva decretada contra ele pela Justiça Federal desse último Estado, pela acusação 
de roubo da vultosa quantia destinada pelo Governo Federal ao Plano de Emergência. 
Estavam consigo os demais acusados, todos armados, tanto que em seu poder cerca de 
cinco (5) revólveres, além de cápsulas intactas e deflagradas (fls. 80 dos autos), foram 
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apreendidos. 
No dia da ocorrência, segundo narra a testemunha José Gomes de Paula, morador da 
Fazenda (fls. 90 e 340), os réus estavam no interior da casa e ele, ao sair, notou a 
aproximação do carro que conduzia os policiais federais. Foi, então, até onde estava LUÍS 
BENEVIDES CARNEIRO e Ihe avisou que ali estavam uns homens. Porém, ao chegar o 
Agente CADILHE à porta da casa e indagar quem dos que ali se achavam era Luís 
Benevides Carneiro dando-Ihe em seguida voz de prisão, ocorreu o tiroteio. 
As demais testemunhas oculares que depuseram no processo, quais sejam, Edgar 
Passos Freire (fls. 15 e 286) João Baldoíno Filho (fls. 17 e 288) e Nelson Estevam de 
Andrade (fls. 305) são indiscrepantes em afirmar que o Agente Federal JOSÉ CADILHE 
DE ASSIS foi alvejado de surpresa, quando procurava saber se naquela casa residia o 
acusado LUÍS BENEVIDES CARNEIRO. João Baldoíno Filho, ao final de seu depoimento 
em Juízo, às fls. 289, além de afirmar que "Cadilhe foi colhido de surpresa pelos tiros dos 
acusados", ressalta que a vítima "dirigiu-se à entrada da casa até com certa 
despreocupação, visto não estar seguro de que era aquela a casa que procuravam". 
Na verdade, consta dos autos que a equipe policial encontrou dificuldades de localizar a 
propriedade onde estavam escondidos os réus. Tanto que teve de recorrer ao auxílio do 
cartório de Canto do Buriti, tendo um funcionário do cartório acompanhado os policiais e 
indicado o caminho por onde poderiam chegar à referida propriedade. Sem dúvida, os 
policiais, tanto não tinham certeza de haverem chegado ao local procurado, como não 
esperavam a recepção violenta que tiveram, com os tiros disparados pelos réus do interior 
da casa, atingindo mortalmente a vítima JOSÉ CADILHE DE ASSIS com nada menos de 
cinco projéteis. 
É inconcebível a versão de que os policiais tenham chegado à casa onde se encontravam 
os réus, atirando, ou que a vítima, logo ao chegar à porta, tenha dado início ao tiroteio. A 
missão de JOSÉ CADILHE e seus comandados era tão-somente a de dar cumprimento à 
ordem legal expedida pela autoridade judiciária competente, qual seja, a de prender 
preventivamente o acusado LUÍS BENEVIDES CARNEIRO e recolhê-lo à prisão onde 
deveria ficar custodiado. Assim, nem a vítima, nem qualquer outro dos demais policiais, 
tinha qualquer motivo ou razão para usar de violência contra qualquer dos réus, sem mais 
nem menos. 
Caso LUÍS BENEVIDES CARNEIRO houvesse acatado ao mandado de prisão e 
desautorizado a resistência violenta por parte de seus comparsas, decerto não teria 
ocorrido a agressão mortal contra a pessoa do Agente JOSÉ CADILHE, nem tampouco a 
reação defensiva da equipe policial, com a morte de um nativo septuagenário que nada 
tinha com os fatos. 
A única prova em que se baseiam os réus é o depoimento prestado em Juízo pela 
testemunha José Gomes de Paula, morador contratado por LUÍS BENEVIDES, e que se 
deslocara com seus familiares do Rio Grande do Norte para aquela propriedade no Piauí. 
Tanto na instrução criminal (fl .340), como perante o Tribunal do Júri (fls.1018), essa 
testemunha procurou emprestar aos fatos a versão exatamente sustentada pela defesa. 
Entretanto, tal testemunha não está a merecer a devida credibilidade porque, além, de 
ser, na ocasião dos fatos, empregado de LUÍS BENEVIDES, há evidentes contradições 
nos três depoimentos que prestou, sendo de ressaltar-se que no primeiro deles, perante a 
autoridade policial que presidiu o inquérito (fls. 90) ele declara que, tão logo o homem que 
deveria se tratar do Agente CADILHE, deu voz de prisão a LUÍS BENEVIDES, o 
declarante, ao ver era coisa séria, saiu "em desabalada carreira em direção ao mato, 
ouvindo logo em seguida um tiroteio; que o declarante se escondeu detrás de uma cerca 
esperando o tiroteio terminar, quando acalmou, o declarante voltou à casa preocupado 
com os seus filhos, principalmente com a criança, em lá chegando encontrou os policiais 
do lado de fora segurando o "DOUTOR" e os outros socorrendo um ferido;..." 
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Portanto, se a referida testemunha fez tal declaração em seu primeiro depoimento, é 
evidente que não se justifica haver ela, nos depoimentos posteriores, principalmente por 
ocasião do julgamento, afirmado que dentre LUÍS BENEVIDES e seus acompanhantes o 
único que se achava armado era DEDÉ (o que veio a morrer dois dias depois), e que 
ouviu um único tiro dentro da casa não sabendo se esse tiro partiu do revólver do Agente 
Federal ou do de "DEDÉ". 
Ora, é a própria prova técnica trazida aos autos, constituída do Auto de Exame 
Cadavérico (fls. 37), do Auto de Apreensão de fls. 80 e do Laudo de Exame em Armas de 
Fogo, às fls. 392/402, que ilide qualquer afirmação em contrário, pois essa prova, além de 
atestar a materialidade do delito, não deixa nenhuma dúvida de que foram cinco (5) os 
disparos que atingiram a vítima, todos acionados pelas armas conduzidas pelos réus. 
Não é possível, pois, acolher-se a versão que pretende imputar toda a responsabilidade 
pelos fatos exatamente aos que morreram, isto é, ao Agente CADILHE e a José Ferreira 
da Costa, o "DEDÉ". Para procurar eximir os réus dessa responsabilidade, é que a 
defesa, diante da impossibilidade dos mortos de emprestar sua versão, procurou em todo 
o processo sustentar terem sido CADILHE e "DEDÉ" os únicos responsáveis pelo tiroteio 
que resultou na morte do primeiro e ainda na do septuagenário "FIEL", presente ao palco 
da cena sangrenta. 
Concluo, portanto convencido de que a decisão recorrida, proferida pela quase 
unanimidade dos Jurados, está em consonância com a prova dos autos. Indiscutivelmente 
os réus praticaram contra a pessoa de funcionário público federal, que se achava no 
cumprimento de ordem legal emanada de autoridade judiciária, no pleno exercício de 
suas atribuições policiais, o crime de homicídio qualificado pelo inciso IV do § 2º do 
art.121 do Código Penal, em conexão com os delitos de quadrilha e resistência, definidos 
nos artigos 288 e seu parágrafo único e 329, do mesmo Código. 
Cabíveis, em conseqüência, as penas privativas da liberdade impostas pelo Juiz Federal 
que presidiu o Tribunal do Júri, na sentença recorrenda de fls. 1048/1053. Entretanto, 
considerando que a aplicação das pena se fez cumulativamente, face ao concurso 
material de delitos, considerando, ainda serem os apelantes tecnicamente primários e 
haverem se conduzido com bom comportamento desde a prática dos crimes até a 
presente data, decido atender, em parte, à sua apelação, para reduzir-Ihes para DOIS 
(02) anos de reclusão a pena imposta a cada um deles pela prática do ilícito previsto no 
art. 288 e parágrafo único do Código Penal. 
Considerando que as respectivas penas cominadas aos réus pelos crimes de resistência 
(art. (329) e quadrilha (art. 288 § único) não ultrapassam, cada uma, a dois (02) anos, e 
que da data da pronúncia -11 de janeiro de 1984 - até a da sentença condenatória - 30 de 
março de 1990 - fluíram mais de quatro (04) anos, tenho por extinta a punibilidade dos 
recorrentes no tocante a esses dois delitos, pela prescrição retroativa das penas em 
concreto, nos termos do disposto nos artigos 107, IV; 109 V e 110 do Código Penal, 
comb. com o art. 61 do Código de Processo Penal. 
Face aos fundamentos que acabo de expender nego provimento à apelação do Ministério 
Público Federal e dou parcial provimento à apelação dos réus, para reformar, em parte, a 
sentença recorrida e reduzir a dois (02) anos de reclusão a pena imposta a cada um deles 
pela prática do crime definido no art. 288 e parágrafo único do Código Penal, declarando 
em seguida, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa das penas  em concreto, 
no tocante a esse delito e ao previsto no art. 329 do mesmo Código (resistência), mantida 
a decisão apelada e as respectivas penas impostas aos recorrentes no que concerne ao 
crime de homicídio qualificado (Art.121, § 2º inciso IV, do CP). 
É como voto. 
 
VOTO VENCIDO 
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O SENHOR JUIZ FRANCISCO CAVALCANTI (Revisor): Nego provimento à apelação dos 
réus, porquanto a decisão do Conselho de Sentença está em perfeita harmonia com as 
provas dos autos. 
Por outro lado, dou provimento parcial à apelação do Ministério Público para elevar em 
dois anos a pena de reclusão referente a cada um dos réus, aplicada pelo Presidente do 
Tribunal do Júri, no que se refere ao homicídio qualificado mediante emboscada. 
Quanto ao crime de quadrilha qualificada, mantenho a pena imposta aos réus, 
declarando, entretanto, em relação ao réu Jailson Monteiro da Silva, a extinção de 
punibilidade pela prescrição tendo em vista o estatuído nos arts. 109 e 115 do Código 
Penal. Igualmente, mantenho a pena imposta aos réus pelos crimes de resistência para, 
em seguida, declarar a extinção de punibilidade pela prescrição retroativa das penas. 
É como voto. 
Requereu ainda o ilustre advogado, em sua sustentação oral, na Tribuna, que decidisse 
esta egrégia Turma acerca da remoção dos presos, que se encontram em Fortaleza, para 
o Estado do Rio Grande do Norte. Parece-me que esta matéria escapa à competência 
desta Turma. Ela diz respeito à atribuição do Juiz das Execuções Penais, segundo a 
própria Lei de Execuções Penais. Parece-me, também que não foi matéria objeto do 
pedido ou da apelação. Por isso, apenas faço este registro, entendendo que ela deve ser 
decidida pelo Juiz das Execuções Penais. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Acompanho o Relator em todos os termos de seu 
voto, porque, pela minha formação de antigo Juiz, sempre inclinei-me pelo abrandamento 
de penas o quanto possível. 
A meu ver, o eminente Relator registrou com propriedade o fato de que os acusados eram 
tecnicamente primários. Uma pena de 14 (catorze) anos de reclusão ou de 12 (doze), 
aplicada a um deles, é, de certa forma, uma pena que pode atingir o seu objetivo. Outro 
dia, nesta Primeira Turma, um dos nossos Juízes, ao examinar a dosimetria da pena em 
um determinado caso, inclinava-se pela fixação de uma pena superior a 14 (catorze) anos 
num crime de tráfico internacional de entorpecente. Então, trouxe à meditação da Turma o 
caso que costumeiramente ocorre em alguns estados norte-americanos, em que o Juiz é 
submetido a um regime de encarceramento, sem nenhum privilégio, apenas gozando de 
segurança, para que ele possa avaliar os efeitos do isolamento do cárcere. Baseado 
nesse exemplo, entendo que a pena aplicada pelo Tribunal do Júri e mantida pelo 
eminente Relator, quanto ao homicídio qualificado, é quanto basta para reprimir a 
criminalidade. 
Entendo que não se pode, de partida, sem que o criminoso seja um reincidente, fazer a 
aplicação de penas demasiadamente acirradas. 
Por isso, com todo respeito ao voto do eminente Juiz Francisco Cavalcanti, acompanho o 
Relator, dando parcial provimento ao recurso dos réus e negando provimento ao recurso 
do Ministério Público. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 325 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: FRANCISCO HÉLIO FERNANDES DE SOUZA 
apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. JOSÉ FELICIANO DE CARVALHO (APTE.) 
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EMENTA 

Ação penal. Desacato. Audiência de Instrução e Julgamento na Justiça do Trabalho. 
Advogado. Traje. Poder de policia. 
Ordem de retirada do advogado que não se encontrava com traje completo (gravata). 
Legalidade do ato judicial - art. 445 do CPC. 
Ausência de prova do dolo específico exigível no crime de desacato. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e dar provimento à apelação, nos termos do 
relatório e voto anexos que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife, 09 de maio de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR RIDALVO COSTA: Consta da r. sentença a exposição exata dos fatos verbis 
- fls. 61/68: 
"FRANCISCO HÉLIO FERNANDES DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado 
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. 
Na denúncia, instruída com os documentos de fls. 05/09 dos autos, o Ministério Público 
Federal alegou, em síntese, o seguinte: 
1. que, no dia 12.12.89, por volta das 10:45 horas, o acusado se encontrava participando 
de uma audiência de instrução e julgamento na 5ª Junta de Conciliação e Julgamento 
nesta Capital; 
2. que a referida audiência era presidida pelo Juiz do Trabalho Dr. Jefferson Quesado 
Júnior; 
3. que o acusado, na ocasião, patrocinava a causa do reclamante José Waldir Cordeiro 
de Souza que litigava com a empresa ENGEMAN; 
4. que, aberta a audiência, o Dr. Juiz Presidente observou que o acusado não se 
encontrava devidamente composto para participar da audiência, pois, de acordo com a 
Portaria nº 002/89, de 1ª.12.89, era necessário o uso da gravata; 
5. que o Juiz Presidente solicitou ao acusado que obedecesse à Portaria 002/89, 
colocando a gravata; 
6. que o acusado, em resposta à solicitação do Juiz Presidente, disse que "não havia lei 
que o obrigasse ao uso da gravata"; 
7. que, diante de tal situação constrangedora, inclusive desmoralizante ao exercício de 
sua nobilíssima função, o Juiz Presidente, para melhor salvar as aparências e evitar 
maiores arranhões à dignidade da Justiça, já estava cuidando do adiamento da audiência 
quando o Juiz Classista José Nascimento dos Santos Filho, numa atitude humilde e 
conciliadora, tentou orientar o referido advogado a conseguir emprestada uma gravata 
(coisa que não era difícil, naquela ocasião), tendo dele recebido, em tom debochativo e 
grosseiro, esta resposta: "Não estou perguntando a você"; 
8. que, com essa resposta do acusado, a situação ficou ainda mais constrangedora e, 
então, o Juiz Presidente, usando de seu poder de polícia e de presidente da audiência, 
ordenou. por duas vezes seguidas, que o acusado se retirasse da sala da audiência, 
tendo o acusado, abusivamente, desatendido, conforme se vê do respectivo termo de 
audiência: "E, novamente, o advogado disse que não se retirava"; 
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9. que, com essa conduta, o acusado desacatou tanto ao Juiz Presidente, Dr. Jefferson 
Quesado Júnior, quanto ao Juiz Classista, José Nascimento dos Santos Júnior; 
10. que o acusado cometeu, com sua conduta, o delito previsto no art. 330, do Código 
Penal Brasileiro, sob a rubrica marginal de "desacato". 
Na denúncia, foram arroladas 04 (quatro) testemunhas. 
No dia 22.01.90, foi recebida a denúncia, conforme despacho de fls.10. 
O acusado foi citado, consoante certidão de fls. 11, verso, dos autos, e interrogado às 
fls.13/16. 
No tríduo legal, o acusado apresentou defesa prévia às fls.17/18 dos autos, alegando, em 
resumo, o seguinte: 
1. que a denúncia é inepta, pois é a materialização de constrangimento ilegal e desumano 
contra o acusado; 
2. que o acusado não cometeu crime algum contra o juiz responsável pela comunicação 
de fls. 05/06, na qual se fulcra a denúncia; 
3. que o ato do juiz, expulsando da sala de audiência o acusado que se encontrava no 
exercício legal de sua profissão, é ato de arbítrio e não ato legal, razão por que não houve 
ordem legal desobedecida pelo acusado; 
4. que é ilegal e arbitrária a conduta do magistrado, exigindo dos advogados, na 
audiência, o uso de gravata; 
5. que o acusado foi ofendido e cerceado no seu direito do exercício livre de sua 
profissão, principalmente quando não deve hierarquia nem subordinação a juiz de 
qualquer instância; 
6. que entre advogado e juiz só existem consideração e respeito recíprocos, como dispõe 
o art. 69 da Lei Federal nº4.215/63. 
te a instrução do feito, ocorreu o seguinte: 
Durante a instrução do feito, ocorreu o seguinte: 
a) foram ouvidas as 04 (quatro) testemunhas arroladas pela acusação, como se vê das 
fls. 25/29, 30/34, 35/38 e 39/42; 
b) o processo foi saneado, conforme despacho de fls. 43 dos autos, tendo sido solicitado, 
nesse despacho, ao Juiz Presidente da 5ª JCJ a remessa  a este juízo, de cópia da 
Portaria nº 002/89, referida na denúncia: 
c) foram ouvidas as testemunhas José Valdir Cordeiro da Silva, às fls. 49/50, e Raimundo 
da Silva Araújo, às fls. 57/59 dos autos. 
Encerrada a prova, foram feitos, na própria audiência (fls. 53/56), os debates orais, tendo: 
1ª) a acusação dito o seguinte: 
"MM. Juiz, o réu está sendo processado por crime de desacato, que teria sido praticado 
contra pessoa de um Vogal (Juiz Classista) da 5ª Junta de Conciliação e Julgamento e 
Fortaleza, Sr. José Nascimento dos Santos Filho. A atitude tipificadora do citado delito 
teria sido a de o réu ter-se dirigido de forma acintosa ao referido Juiz Classista. 
Entretanto, citado vogal, depondo perante este Juízo, afirmou que a conduta do réu não 
constituiu para ele em ato que o injuriasse ou desonrasse (depoimento de fls. 30/34). 
Inobstante não tenha a denúncia capitulado a ação do acusado em crime de 
desobediência, poder-se-ia dar-Ihe essa classificação, ante a forma explícita com que os 
fatos foram narrados. Desobediência, se caracterizada, teria havido contra a ordem do 
MM. Juiz Presidente da 5ª Junta de Conciliação e Julgamento, que teria determinado ao 
réu se retirasse da sala de audiência porque não estava portando gravata, ao que o réu 
não teria obedecido. Todavia, inexistia dispositivo legal ou regulamentar que amparasse a 
citada ordem do MM. Juiz, descabendo argüir-se, em seu favor, o poder de polícia que é 
inerente ao exercício da magistratura, porquanto este só deve ser exercido para impor 
ordem e regularidade na realização dos atos processuais, mormente nas audiências. 
Sucede que não ficou provado nos autos que o réu tenha, no curso da citada audiência, 
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agido de forma extremada ou desrespeitosa ao magistrado ou à justiça. Ademais, também 
não ficou provado nos autos que o réu tivesse inequívoco conhecimento da existência da 
questionada portaria do MM. Juiz da 5ª Junta que somente estava afixada na sala da 
Secretaria da referida Junta, não estando, porém, na porta de entrada da sala de 
audiência e, tão pouco, na sala destinada aos advogados na Justiça do Trabalho, 
conforme depoimento da testemunha de defesa Raimundo da Silva Araújo e de uma 
testemunha da própria acusação. De resto, sendo, como era costume na Justiça do 
Trabalho, a realização de audiências sem o uso de gravata, entende o Ministério Público 
que a atitude do réu em não fazê-lo na citada audiência não revestiu-se de dolo, como 
dolosa também não foi sua atitude em requerer ao MM. Juiz para permanecer na dita 
audiência com a finalidade de atender aos interesses do seu constituinte, ali presente. 
Ante o exposto, em virtude das provas colhidas na instrução, o Ministério Público opina 
pela absolvição do réu." 
2º) a defesa dito o seguinte: 
"Preliminarmente: a denúncia está fulcrada no ofício de fls. 05/06 em que o oficiante é, ao 
mesmo tempo, acusador, vítima e autor do ato de prisão decretada contra o acusado. Não 
há um único suporte legal que legitime a iniciativa do ilustrado Juiz Dr. Jefferson Quesado 
Júnior e, por via de conseqüência, desfundamentada também resulta a peça desta ação 
penal pública. A Constituição Federal em vigor, em seu art. 133, diz expressamente "o 
advogado é indispensável à administração da justiça, sendo invioláveis os seus atos e 
manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei". Por seu turno, a Lei Federal 
4.215, de 27 de abril de 1963, em seu art. 69, dispõe: "Entre Juízes de qualquer instância 
e os advogados não há hierarquia nem subordinação, devendo-se todos consideração e 
respeito". Consta, ainda, do texto da Carta Política do País que "é livre o exercício de 
qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer" (CF, art. 5º, XIII). Ademais, "ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei". (CF, art. 5º, II). Pelo visto, o advogado acusado 
estava no exercício de sua profissão, para cuja habilitação a lei não exige indumentária, 
nem condiciona a sua prática ao traje de qualquer natureza, naturalmente que se ressalve 
ao porte normal de conduta moral e social que devem ter as pessoas do convívio da 
sociedade. Assim, preliminarmente, a denúncia não poderia ter sido oferecida porque com 
ela se está pretendendo a aplicação de uma sanção penal contra um profissional que, no 
exercício de sua profissão, é inviolável nos seus atos e manifestações, por força de um 
mandamento constitucional que leva, obviamente, a uma explosão de ilicitude. Vãos 
serão, por certo, todos os argumentos que possam, de alguma forma, justificar esse 
bizarro constrangimento ilegal, qual seja o de pôr-se em risco a responder uma ação 
penal por não haver cumprido o que não está previsto em lei. Vã será, também, a 
alegativa de dizer-se que a portaria do MM. Juiz do Trabalho Substituto da 5ª JCJ seria 
um princípio de reserva legal, porque, além de não ter um supedâneo legal a servir de 
apoio aos fundamentos daquela portaria, é ato administrativo incompleto, sem caráter 
coercitivo, desvestido da mais absoluta e indispensável formalidade, que é a publicação, 
solenidade que constitui o cerne e o fundamento de qualquer ato oficial que tenha ou 
pretenda ter efeito perante todos. Ninguém viu essa portaria publicada. Ningúem sabe a 
data de quando começou a ter vigência. Ninguém Ihe conhecia as cominações. Mas, 
cercear-se um profissional liberal, cuja contribuição à justiça é indispensável, no exercício 
do seu direito, especialmente deixando à deriva o seu cliente, isto sim, constitui ilícito 
reprovável e manifesto e evidente abuso de autoridade. 
A prova colhida neste Juízo dá demonstrações sobejas de que após o inusitado entreveio 
havido naquela Junta de Conciliação e Julgamento foi seguido da realização da mesma, 
todos presentes, menos o advogado do reclamante, o que, por si, constitui 
comportamento desigual na distribuição da justiça perante os contendores em busca de 
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um pronunciamento sentencial. Sobre qualquer enfoque que se analise o fato, não se 
encontra jamais a constatação da tipicidade criminal, da culpabilidade e da antijuricidade 
que o comportamento do acusado, quer se tome como infringido o ilícito do art. 330 do 
Código Penal, quer se busque apoio no art. 331 do mesmo diploma legal (desacato), 
porque, para o primeiro, não existia ordem legal desobedecida e, para o segundo, 
nenhuma palavra houve da parte do acusado que constituísse requisito para o desacato, 
vez que o acusado não tratou nem o douto Juiz daquela Junta nem os seus vogais de 
forma acrimoniosa ou que possa levar ao desprestígio ou ao insulto a qualquer deles. A 
tudo se acrescentado não ter sentido legal nem lógica crime de desobediência entre co-
partícipes que não se devem, reciprocamente, hierarquia nem subordinação. Ante o que, 
o acusado espera que V. Exa. julgue com acerto esta ação, dando pela improcedência da 
denúncia, absolvendo-o da imputação injusta que o constrange". 
O MM. Juiz, não se considerando habilitado para proferir a sentença na audiência, 
determinou que os autos fossem conclusos. oportunamente, para a sentença. 
A sentença condenou o acusado nas penas do art. 331, do Código Penal fixando ,a pena 
em um ano de detenção e vinte dias multa, com direito a sursis . 
Quer o réu, na apelação interposta, a nulidade da sentença, por não ter sido acusado do 
crime previsto no art. 331, mas do 330 do CP. 
Infringido o disposto no art. 384 do CPP, sem qualquer consideração em torno dos 
fundamentos do pedido de absolvição formulado pelo MP, a nulidade é patente; a inépcia 
da denúncia, porque o réu se encontrava no exercício profissional, sem qualquer 
subordinação, não tendo, por isso, um Juiz autoridade para expulsar um advogado da 
sala de audiência porque não estava usando gravata: Tece críticas deselegantes à 
conduta do MM. Juiz Presidente da JCJ e com base na prova produzida e improcedência 
da denúncia. 
O MPF não ofereceu contra-razões, por haver opinado pela absolvição do réu - fls. 96. 
Nesta instância, opinou o MPF, em parecer da Dra. Armanda Soares Figueiredo, pela 
confirmação da sentença - fls.101 /104. 
Dou por concluído o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): O incidente que motivara a ação penal, 
originara-se em uma audiência trabalhista: o advogado do reclamante apresentara-se 
bem trajado, mas sem gravata. O MM. Juiz solicitou que ele se compusesse. Houve 
resistência ao cumprimento da ordem. Dizia o causídico que "não havia lei que o 
obrigasse ao uso da gravata". 
O Juiz determinou que o advogado se retirasse da sala. Não foi atendido. Encerrou a 
audiência. Determinou a prisão do advogado, a qual não se efetivou. 
Diz a peça exordial acusatória - fls. 3: 
"Diante de tal situação constrangedora, inclusive desmoralizante ao exercício de sua 
nobilíssima função, o Dr. Jefferson Quesado já estava cuidando do adiantamento da 
audiência (para melhor salvar as aparências e evitar maiores arranhões à dignidade da 
justiça), quando o Juiz Classista (vogal), Sr. José Nascimento dos Santos Filho, numa 
atitude humilde e conciliadora, tentou orientar o referido advogado a conseguir 
emprestada uma gravata (coisa que não era nada difícil, naquela ocasião), tendo dele 
recebido, em tom debochativo e grosseiro, esta resposta: "Não estou perguntando a 
você". Daí, encontrando-se em situação absolutamente constrangedora, o MM. Juiz, Dr. 
Jefferson Quesado Jr., usando do seu poder de polícia e de presidente da audiência, por 
duas vezes seguidas, ordenou que o advogado FRANCISCO HÉLIO FERNANDES DE 
SOUZA se retirasse da sala da audiência, sendo por ele, abusivamente, desatendido, 
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conforme se vê do respectivo termo da audiência: "E, novamente, o advogado disse que 
não se retirava". 
Coma se vê, por mais de uma vez, houve desacato, tanto às pessoas do Juiz Presidente, 
quanto do Vogal da 5ª JCJ, quanto à própria dignidade da justiça como poder soberano, 
na pessoa de representantes seus". 
Entendo que improcede a preliminar de nulidade da sentença. 
Primeiro: ao noticiar o crime ao ilustre representante do MPF, o MM. Juiz do Trabalho 
remeteu cópia do termo de audiência, no qual foi registrada a ocorrência - fls. 07/08. 
Segundo: o réu teve oportunidade de exercer, plenamente a sua defesa dos fatos 
narrados na denúncia, sendo irrelevante a indicação errada do artigo do Código Penal. 
Terceiro: não é causa de nulidade deixar a sentença de responder a cada um dos 
fundamentos do pedido de absolvição, se expendiu os fundamentos que serviriam de 
base à condenação. Qualquer omissão porventura existente poderia ter ensejado 
embargos de declaração, mas não nulifica o ato sentencial. 
Rejeito a preliminar. 
No que respeita ao mérito, detive-me, mais do que normalmente faço, na valoração do 
conjunto probatório, pois não está em exame apenas a liberdade, mas também, outros 
valores relevantes: o respeitável exercício profissional da advocacia, o prestígio e a 
dignidade da Justiça. 
A Lei Maior elevou a imunidade do advogado por atos e manifestações no exercício 
profissional ao nível da própria Constituição, mas não o fez de modo absoluto. Os 
excessos cometidos pelo advogado podem configurar, em tese, crime de desacato à 
pessoa do Juiz, sujeito desinteressado da relação processual. 
A propósito, é elucidativo o ensinamento de José Afonso da Silva: 
"A inviolabilidade do advogado, prevista no art. 133, não é absoluta. Ao contrário, ela só 
ampara em relação a seus atos e manifestações ao exercício da profissão, e, assim 
mesmo, nos termos da lei." (Curso de Direito Constitucional Positivo - 5ª ed. - pág. 504). 
José Carlos Cal Garcia ("Linhas Mestras da Constituição de 1988,"pág.136) e Celso 
Ribeiro Bastos ("Curso de Direito Constitucional," pág. 342) também aplaudem a inserção 
no texto constitucional daquela imunidade, "nos limites da lei". 
Como observou a ilustre representante do MPF, Dra. Armanda Figueiredo, a peça 
recursal contém excessos de linguagem. Alguns, talvez, não merecessem residir nos 
autos. 
Registro, no entanto, que o recurso não é assinado pelo réu - fls. 83· 
O limite da minha reverente admiração ao exercício da advocacia é traçado por sentença 
lapidar e sempre repetida de Ruy, o advogado incomparável: "A defesa não quer dizer o 
panegírico da culpa, ou do culpado. Sua função consiste em ser, ao lado do acusado, 
inocente ou criminoso a voz dos seus direitos legais." 
Com efeito, fizera o MM. Juiz do Trabalho da 5ª JCJ - Fortaleza exigir, através de Portaria 
expedida no dia 1º.12.89, o uso de vestuário condigno, inclusive gravata, também pelos 
advogados. 
O réu não se submetera à exigência, a seu ver ilegal. 
A pergunta é: pode o Juiz exigir que o advogado se apresente adequadamente vestido e 
de gravata nas audiências? 
O poder de polícia conferido ao Juiz, como autoridade pública, é exercitável em qualquer 
fase do processo (Moacyr Amaral Santos - Coment. - For - IV vol., pág. 296). 
De modo a não deixar dúvida, preceitua o art. 445 do CPC: 
"Art. 445 - O Juiz exerce o poder de polícia, competindo-Ihe: 
I - manter a ordem e o decoro na audiência; 
II - ordenar que se retirem da sala da audiência os que se comportarem 
inconvenientemente; 
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III - requisitar, quando necessário, a força policial." 
O eminente processualista gaúcho, hoje integrando o eg. STJ, Min. Athos Gusmão 
Carneiro, ao dissertar sobre a audiência de instrução e julgamento, bem examinou a 
questão do traje durante aquela solenidade forense: 
"36 - A ordem e a austeridade durante a audiência, momento processual aberto às vistas 
e à direta observação de qualquer do povo, é mandamento secular: 
"O Juiz deve ouvir a todos os requerentes com afabilidade e urbanidade, sem usar de 
palavras de remoque ou escândalo  nem consentir que se digam. Deve também manter a 
boa ordem, fazendo com que os assistentes  estejam  com acatamento e silêncio sem 
fazer torvação. Aos que o contrário obrarem, pode multar em pena pecuniária para os 
presos pobres; e sendo o  caso mais grave pode autuar os desobedientes" (Ord., Liv. 3, 
Tít. 19, §§ 4º e 5º e 14 apud Corrêa Telles, "Manual do Processo Civil " t. IV 1868 § 90). 
Souza Pinto,("Primeiras Linhas," t. I, 1850, § 268), em recomendações que ainda 
guardam atualidade, lembra que: 
"todos os empregados da Justiça devem apresentar-se decentemente trajados na 
audiência; as partes, advogados e procuradores devem individualmente concorrer para 
que nela reine o silêncio e a ordem; todos devem respeitar o juiz, interpor seus recursos 
com moderação e comedimento e abster-se de mutuamente se injuriarem." 
Na manutenção da ordem e decoro na audiência poderá o juiz limitar o ingresso do 
público ao número de cadeiras ou locais disponíveis para a assistência; exigir mantenham 
os assistentes rigoroso silêncio, e adequada postura física; proibir o vício do fumo, 
mormente em salas exíguas ou desprovidas de bom sistema de ventilação; exigir traje 
adequado às circunstâncias e usos locais. 
Aos próprios magistrados, aos advogados e aos serventuários, a obrigatoriedade do uso 
do traje completo (quando não usadas vestes talares) compõe o decoro do ambiente 
forense mas tal já não poderá ser imposto às testemunhas e ao público, pela pobreza de 
muitos. Comedimento e bom senso, e atenção aos costumes e padrões sociais da 
comarca devem autolimitar, neste terreno, a relativa discricionariedade do juiz. 
37 - A infringência às determinações do juiz, no uso do poder de polícia acarretará 
advertência ao transgressor; e se grave ou renovada a infração, determinará o juiz sua 
retirada da sala, ainda que para tanto possa ser mister a suspensão da própria audiência. 
Prevê a lei processual, se indispensável, a requisição pelo juiz de força policial, quer para 
constranger os recalcitrantes à retirada da sala, quer para garantia do cumprimento de 
eventual prisão em flagrante por desacato, desobediência, ou ilícito criminal outro, 
consumado ou tentado na presença do magistrado". 
("Digesto de Processo " - vol. I, págs. 569/570). 
Entendo que o Juiz, ao determinar a retirada do advogado da audiência, o ora apelante, 
porque não estava de gravata, não cometeu nenhuma ilegalidade. 
Penso, no entanto, data venia, que a falta pudesse ter sido relevada, vez que a exigência 
do u so de gravata naquele foro era recente. A portaria fora expedida no dia 1º.12.89. A 
audiência, realizada no dia 12.12.89, 
e não há prova de que o réu tivesse tomado conhecimento do édito, por qualquer meio, 
antes do mencionado ato processual solene. 
Demais disto, não restou seguramente comprovada a prática do crime de desacato pelo 
qual foi o réu denunciado e condenado. 
Os vogais da Junta de Conciliação, ao prestarem depoimento em Juízo, afirmaram que o 
acusado não dissera qualquer palavra ofensiva, desairosa ou desrespeitosa, nem é 
agressivo ou desrespeitador das pessoas. (fls. 29, 33 e 34 - Cit. da Apel.). 
Não restou demonstrado que o réu tenha agido conscientemente com a finalidade de 
desrespeitar as funções judiciárias, ou seja, com dolo especifico, exigível para 
configuração do desacato. 
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Isto posto: 
Dou provimento à apelação. 
Absolvo o denunciado, de acordo com o art. 386 - VI do CPP. 
É o meu voto 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Revisor): Acolho a apelação para reformar a 
sentença, acompanhando, assim, o voto do eminente Relator. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ GERALDO APOLIANO: Egrégia Turma, acompanhei de perto todos os 
fatos que foram aqui narrados, extraídos das peças dos processos, e devo admitir que a 
situação fática surgida a partir deste incidente provocou uma situação de bastante 
desconforto nos auditórios forenses da Capital, notadamente na Justiça do Trabalho, tudo 
por causa de, como S. Exª, eminente Relator, bem salientou no brilhante voto, excessos 
de parte a parte. Talvez tenha faltado o bom senso e a moderação que devem presidir as 
relações serenas e elevadas. 
Sob ótica estritamente jurídica, entendo que o fato do Juiz ter classificado a narrativa da 
denúncia numa nova figura penal não é causa de nulidade, na medida em que esses fatos 
narrados o foram suficientemente claros em feitio, de modo a permitir ao denunciado a 
defesa ampla assegurada pela Constituição Federal. Esse pensamento sintoniza-se com 
a doutrina penal mais prestigiada. 
Com relação ao mérito, também não há muito o que dizer. Os eminentes Juízes que me 
antecederam examinaram com profundidade as questões da legalidade da ordem 
expedida, da ciência do denunciado em relação a essa ordem, do dolo específico para o 
cometimento do ilícito. E tudo o que se ouviu e que se soube extra-autos é que, na 
verdade, não haveria base jurídica para uma condenação. Inclusive, esta sentença foi 
motivo de comentários bastante desagradáveis, os quais se somaram aos que já se 
haviam produzido em relação a esse incidente, que resultou neste processo. Entendo que 
a ausência de dolo específico, a incerteza quanto à ciência plena do denunciado em 
relação ao teor da Portaria, a prova produzida, que é incisiva quando aponta no sentido 
de que não teria havido nenhuma expressão injuriosa ou ofensiva à dignidade do 
Magistrado ou ao decoro da Justiça por parte do denunciado, tudo isso subtrai qualquer 
possibilidade de tipificação plena do fato. 
Ora, ausentes quaisquer das elementares do tipo, não se pode ter o fato por configurado; 
deixa ele de ser ilícito e passa a se incluir, talvez, no rol dessas ocorrências 
desagradáveis que permeiam a vida profissional e que, a mais das vezes, são 
contornáveis e conciliáveis - insisto - com o uso do bom senso. 
Por estas razões, dou provimento ao apelo e absolvo o denunciado. 
 

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 382 - RN 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: FRANCISCO AQUINO FERREIRA 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogado: DR. GUIOMAR OLIVEIRA COSTA DE ARAÚJO (APTE.) 
 
EMENTA 
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Penal. Contrabando. Caracterização. 
1. - O julgador a quo deve considerar as características pessoais do agente e a realidade 
social à qual a norma legal é destinada. 
2. - In casu, foi imposta a pena mínima, que restou ainda mais reduzida pela ocorrência 
de circunstância atenuante, sendo concedido o benefício do sursis. Foi o Juiz 
monocrático, pois, racionalmente condescendente. 
3. - Apelação improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 26 de março de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL denunciou 
Francisco Aquino Ferreira como incurso no crime tipificado no art. 334, §,1º, alínea "d", do 
Código Penal Pátrio. O acusado foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, por ter em seu 
poder mercadoria de procedência estrangeira, sem documentação. 
Após o interrogatório do denunciado e a oitiva de duas testemunhas, restou comprovada 
a autoria e a materialidade do delito. As partes apresentaram suas alegações finais. O 
ilustre julgador a quo, face à primariedade do réu, aplicou-Ihe como pena base, a mínima. 
Concedido o benefício do sursis e aplicada a pena do perdimento. 
O réu apelou da decisão, utilizando em seu favor argumentos meta-jurídicos, afirmando 
ser pessoa humilde, já tendo se reabilitado, e já lhe pugnam pela mantença da sentença. 
advindo prejuízo significativo com a perda da mercadoria. Contra-razões 
É o relatório. Ao revisor. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Entendo que a autoria e a materialidade do 
delito estão inquestionavelmente comprovadas nos autos. O próprio réu, via apelante 
confessou o crime. A perícia comprovou a procedência estrangeira da mercadoria 
apreendida. O réu exerce habitualmente comércio ambulante de relógios. A mercadoria 
estava em seu poder, sem qualquer documentação relativa ao seu ingresso regular no 
território nacional. 
Está claro que o réu é uma pessoa humilde, que comercializa relógios para garantir a sua 
subsistência e a de sua família. É certo que houve, para ele com a perda da mercadoria, 
um sensível prejuízo. Mas o Juiz monocrático não desconsiderou as condições pessoais 
do agente e a realidade social atual. Tanto que a pena-base aplicada foi a mínima 
cominada ao delito, ou seja, um ano de reclusão. Foi subtraída parte desta pena pela 
verificação da atenuante prevista no art. 66 da Lei Penal, qual seja, a confissão em juízo 
do ilícito. E mais: foi concedido o benefício da suspensão condicional da pena por 2 (dois) 
anos. 
Não se pode admitir que alguém que realizou o núcleo do tipo deixe de responder por ele. 
O Juiz a quo soube interpretar com bom senso o caso concreto. Sabe o magistrado que a 
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culpa do agente é proporcional ao risco que ele representa à sociedade. O pequeno 
comerciante é apenas a "ponta do iceberg". Os verdadeiros criminosos são os líderes das 
poderosas quadrilhas de contrabandistas. 
Quanto a esses, não há perdão, não se pode ser benevolente. Não se pode olvidar a 
imagem da Justiça. O peso da espada deve cair sobre suas cabeças. No caso do agente, 
há que prevalecer o equilíbrio da balança. Mas há que ser considerado culpado e receber 
a sanção à proporção de sua culpabilidade. Absolvê-lo será contribuir com a inaceitável 
impunidade que campeia em todo o território pátrio. Houve um dano ao interesse público. 
Isto posto, nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Revisor): Acompanho S. Exª, o Relator, 
apenas registrando que a redução não poderia ficar aquém porque, no caso, não é causa 
especial de redução de pena e, sim, atenuante. 
Mas como não houve apelação, tem que se aplicar a proibição da reformatio in pejus. 
Mantenho a sentença, com essa observação. 
 

APELAÇAO CRIMINAL Nº 388 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: ANTÔNIO TRAJANO DA SILVA E JOSÉ BEZERRA DA SILVA IRMÃO 
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA 
Advogados: DRS. WALDOMIRO BRILHANTE DA NÓBREGA E MARIA DAS NEVES 

BENEVIDES CRUZ (APTES.) 
 
EMENTA 

Processual Penal. Fraude contra o PIS. Competência. Cltação editalícia. Nulidade. 
- A Justiça Federal é competente para julgar fraude praticada contra o PIS, por causar 
lesão a interesse direto da Caixa Econômica Federal, administradora do fundo. 
- É nula a citação editalícia baseada em imprecisa informação do oficial diligente sem que 
se adotasse qualquer providência para localização dos réus ouvidos no inquérito, tendo 
um deles trazido contas de luz e declarações de seus vizinhos de que sempre residiu no 
mesmo endereço há mais de 25 anos. 
- Apelação provida. Sentença anulada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
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,11 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O MiNISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ofereceu 
denúncia contra JOSÉ BEZERRA DA SILVA IRMÃO, MARINALDO JOSÉ PEREIRA DE 
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OLIVEIRA e ANTÔNIO TRAJANO DA SILVA, devidamente qualificados, tendo-os como 
incurso nas sanções dos arts.171 e·299 c.c. art. 25 do Código Penal, fraude praticada 
contra o Programa de Integração Social. 
O segundo foi citado pessoalmente e os demais por edital. 
Após a normal tramitação do processo, o MM. Juiz a quo julgou procedente a denúncia. 
Fixou a pena de Marinaldo José Pereira de Oliveira no mínimo legal, reduzindo-a à 
metade, em face de sua confissão, declarando extinta a punibilidade pela prescrição 
retroativa. Essa decisão transitou em julgado. Na mesma oportunidade, condenou José 
Bezerra da Silva Irmã e Antonio Trajano da Silva, respectivamente às penas de três e 
quatro anos de reclusão e multas de cem e duzentos dias-multa. 
Houve recurso da defensora dativa dos réus em que argüiu a incompetência da Justiça 
Federal, estado de necessidade e atipicidade. 
Posteriormente, compareceu aos autos o acusado Antonio Trajanjo da Silva, requerendo 
fiança devidamente arbitrada. Na mesma ocasião, interpôs apelação, pedindo sua 
absolvição ou então a anulação do processo, alegando que sempre residiu no endereço 
indicado na denúncia. 
Após as contra-razões do Ministério Público Federal, subiram os autos a esta Corte. 
A douta Procuradoria Regional, em circunstanciado parecer, opinou pelo não 
conhecimento do recurso interposto pelo defensor constituído e, no mérito, pela 
manutenção da sentença recorrida. 
É o relatório. 
Ao em. Revisor. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A r. sentença declarou extinta a 
punibilidade, em relação ao réu Marinaldo José Pereira de Oliveira, e julgou procedente a 
denúncia em relação aos réus José Bezerra da Silva Irmão e Antonio Trajano da Silva, 
condenando-os, em 3 e 4 anos de reclusão e em 100 e 200 dias-multa, respectivamente. 
Os réus apresentaram recurso de apelação através de sua defensora dativa. Após, 
compareceu aos autos o acusado Antonio Trajano da Silva, através de advogado 
constituído, requerendo arbitramento de fiança e interpondo apelação. 
Cabe examinar o cabimento da nova apelação do réu Antonio Trajano da Silva, através 
de defensor constituído. 
A ilustre Procuradora Regional Federal, Dra. Armanda Figueiredo, opinou pelo não 
conhecimento desse recurso, por entender que "a mudança de defensor implica em que o 
novo patrono receba o processo no estado em que se encontra, sem ensejar repetição de 
atos processuais válidos". 
Colhe-se nos autos que os réus José Bezerra da Silva Irmão e Antonio Trajano da Silva 
foram citados por edital, em decorrência de certidão do Oficial de Justiça que, em relação 
a este último, disse ter sido informado não mais residir no endereço indicado. Em 
conseqüência, o processo correu à revelia, com citação editalícia. 
A apelação deve ser conhecida. Dispõe o art. 392, VI do Código de Processo Penal, que 
a intimação da sentença, nesse caso, se faz ao réu mediante edital. Ora, a publicação 
com o prazo de noventa dias verificou-se em 22.11.90, pelo que é induvidosa a 
tempestividade da apelação, interposta em 26.11.90, apenas quatro dias após a intimação 
editalícia. O direito do acusado de constituir seu defensor é um corolário do princípio da 
ampla defesa, reconhecido no art. 5º, LV da Lei Maior. 
Passo ao exame da preliminar de incompetência do Juízo Federal. 
Argumenta a ilustre defensora dativa que o "dinheiro do PIS não é dinheiro público 
federal" além disso foi sacado no Banco Econômico S.A., instituição financeira privada, 
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donde conclui pela incompetência da Justiça Federal. 
Na verdade, os recursos financeiros do Programa de Integração Social - PIS constituem 
condomínio dos trabalhadores e não da União Federal ou qualquer outra entidade pública. 
Todavia, sua administração é atribuição legal da Caixa Econômica Federal. Portanto, o 
ilícito penal cometido ofende frontalmente interesse específico de empresa pública 
federal, donde a competência deste juízo. 
Rejeito, pois, a preliminar. 
Passo ao exame da preliminar de nulidade de citação, argüida pelo réu Antonio Trajano 
da Silva. 
A citação editalícia deste e do co-réu José Bezerra da Silva Irmão decorreu da seguinte 
certidão: 
"Certifico que citei o Sr. Marinaldo José Pereira de Oliveira; deixei de citar os Srs.: José 
Bezerra da Silva Irmão por não encontrar o número 139 nesta Rua Argina Aguiar, em 
vista dos números serem todos diversificados. O Sr. Antonio Trajano da Silva, por ser 
informado que o mesmo não reside mais na Rua Maranguape, 33. Cientifiquei ao 
Ministério Público de conformidade com o ciente no anverso deste. Dou fé. Recife, 25 de 
setembro de 1986. José Francisco Alves. Oficial de Justiça Avaliador." (fls. 98-v) 
A certidão não esclarece quem teria informado que o réu não residia no endereço 
indicado. Também não se sabe se o Oficial efetivamente se dirigiu ao local de citação ou 
não. 
Ambos os réus foram ouvidos no inquérito policial. Todavia, nenhuma diligência se 
realizou buscando localizá-los. Quanto a Antonio Trajano da Silva, há duas declarações 
de seus vizinhos residentes nos nºs 43 e 23 da mesma rua Maranguape no bairro Curado, 
nesta Capital, informando que o réu reside há mais de 25 anos no nº 33 daquela mesma 
rua. Além disso, há contas de luz de épocas diversas, todas indicando o mesmo 
endereço. Não houve aqui "infrutíferas diligências para localizar o réu, inclusive depois de 
prolatada a sentença condenatória", como no caso a que se refere o Acórdão proferido no 
Supremo Tribunal Federal. 
Nessas condições, não pode subsistir a declaração de revelia ancorada apenas na 
imprecisa certidão do Sr. Oficial de Justiça Avaliador. Houve flagrante cerceamento do 
direito do réu ser ouvido quanto à acusação que se faz contra ele. A ação penal, em 
relação ao réu ora apelante, é nula abinitio nos termos do art. 564, III, letra "e" do Código 
de Processo Penal, estendendo-se os efeitos desta decisão ao co-réu José Bezerra da 
Silva Irmão, em razão do que dispõe o art. 580, também do Código de Processo Penal. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 788 - PE 

Relator: SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: PROSERVIL PROMOTORA DE SERVIÇOS DE VIGlLÂNCIA LTDA. 
Apelada: FUNDAÇÃO LEGIÃO BRASILEIRA DE ASSlSTÊNCIA 
Advogados: DRS. WILTON BERG FARIAS E OUTROS (APTE.) E  

VANDA SANT'ANNA DE ANDRADE (APDA.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Licltação. Desclassificação de firma em razão de fato desabonador 
descoberto após a concorrência. Previsão da sanção no edital. Validade do ato. Apelo 
improvido. 
 
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 de 
votos, 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,19 de março de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
denegou segurança impetrada com o objetivo de adjudicação de serviços licitados, tendo 
em vista a sua colocação em segundo lugar, no certame, e a desclassificação da primeira 
classificada. Alega que a prestação de caução, mediante cheque sem fundos, deveu-se a 
engano e que não faz parte de conglomerado econômico que inclua a firma Proserve. 
Com Contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
Dispensei nova ouvida do Ministério Público em razão do disposto no art.17 da Lei 
1533/51 e no art. 207, RITRF/5ª. 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O edital de licitação previa a 
desclassificação de qualquer participante, antes ou após julgamento das propostas, cuja 
idoneidade fosse comprometida pela notícia de fato desabonador. 
É o que ocorreu com a apelante que, classificada em segundo lugar, seria chamada, não 
houvesse pago caução, em outra concorrência, mediante cheque sem fundo. Ademais, 
ficou comprovado que a impetrante integra o mesmo grupo empresarial que a empresa 
classificada em primeiro lugar, também afastada ante a constatação de inidoneidade. 
Inviável a produção de prova na extensão pretendida pela apelante, na via mandamental. 
Mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
Nego provimento ao apelo. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 916-PE 

Relator:  O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelantes: FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS - ESUDA E ASSOClAÇÃO 

RECIFENSE DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
Advogado: DRS. FERNANDO GUIMARÃES LEITE E LUIS ALVES DE A. FILHO E 

OUTROS 
Apelado: LUCIANO LEÔNClO AGUIAR DE FREITAS e OUTROS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 6s VARA - PE 
Advogados: DR. LÉUCIO LEMOS FILHO E OUTRO 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Estudantes universitários. Penas de desligamento e repreensão. 
Competência da Justiça Federal. Inocorrência de ilegalidade. 
- A Justiça Federal é competente para julgar mandado de segurança contra ato de 
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dirigente de estabelecimento particular de ensino superior, que pune estudantes 
universitários com as penas de desligamento e repreensão. 
- Ressalva do entendimento contrário do Relator. 
- O inquérito administrativo, regido pelo princípio do informalismo, não se subordina aos 
prazos da Lei nº 1.711 /52. 
- Exercida a ampla defesa, inclusive com assistência de advogado, não cabe a alegação 
de nulidade. 
- Inocorrência de direito líquido e certo. 
- Apelações e remessa providas. Sentença reformada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de 
votos, rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Federal, por unanimidade, rejeitar 
a segunda preliminar e, quanto ao mérito, por unanimidade, dar provimento às apelações, 
nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado: 
Recife, 04 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: O MM. Juiz a quo assim resumiu a matéria: 
"'LUCIANO LEÔNCIO AGUIAR DE FREITAS, JOÃO HENRIQUE FERREIRA TAVARES 
DE MELO e CLÁUDIA MARIA DE BARROS CORREIA BRAGA, qualificados às fls. 04, 
impetraram na Justiça deste Estado de Pernambuco o presente mandado de segurança 
contra ato do Diretor da Faculdade de Ciências Humanas ESUDA, que baixou a portaria 
nº 1/88 desligando o impetrante LUCIANO LEONCIO e apenando os demais com 
advertência e repreensão fundadas em inquérito administrativo nulo, conforme expõem à 
inicial, pedindo, liminarmente a suspensão dos efeitos das punições e, no mérito a 
anulação do procedimento administrativo. 
Juntaram documentos. 
Ulteriormente foi admitido nos autos, como litisconsorte ativo, CARLOS AUGUSTO 
PEIXOTO DE VASCONCELOS qualificado às fls. 95, sendo-lhe estendidos os efeitos da 
medida liminar, conforme o r. despacho exarado no rosto de sua petição. 
Em vez da autoridade coatora. falou nos autos, às fls. 101/106, 134 139, através de 
advogado constituído (fls.105), a Associação Recifense de Educação e Cultura. 
O MM. Juiz, então processante, pelo r. despacho de fls. 165/166, declarou-se 
incompetente, sendo os autos remetidos a esta Justiça Federal, onde me foram 
distribuídos. 
Entrementes, a Associação Recifense de Educação e Cultura atravessou nos autos mais 
uma petição. requerendo a revogação da medida liminar que foi mantida pelos 
fundamentos que dei no despacho de fls. 221/221 v. 
O Ministério Público Federal, por uma de suas doutas integrantes, exarou parecer, onde 
salientou não haver o inquérito administrativo, obedecido o due process of law, opinando 
pela concessão do writ. 
Ainda voltou a Associação Recifense de Educação e Cultura a peticionar nos autos. 
É o relatório."  (fls. 230/231). 
Salientando que a intervenção no feito da Associação Recifense de Educação e Cultura 
se deu de forma irregular, não a admitindo como impetrada, e ante o silêncio da 
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autoridade apontada como coatora, o Diretor da Faculdade de Ciências Humanas - 
ESUDA, julgou o MM. Juiz a ação procedente, argumentando que houve abuso e 
violência do direito dos impetrantes, porquanto apuradas de forma irregular as pretensas 
irregularidades havidas. 
Às fls. 235/242 apela a Faculdade de Ciências Humanas - ESUDA, aduzindo. 
preliminarmente, que: 
a) a Associação Recifense de Educação e Cultura tem capacidade jurídica para 
representar a Apelante em juízo, ativa ou passivamente, em face do que dispõem os arts. 
17 do Código Civil e 12 do CPC, bem como de acordo com o seu regimento, sendo válida 
a apresentação da resposta daquela instituição como representante da recorrente; 
b) o ato impugnado não trata do exercício de função delegada do poder público e sim um 
simples exercício de ato disciplinador, sendo incompetente para seu julgamento a Justiça 
Federal. 
No mérito, alega a total improcedência do mandamus por ter agido dentro dos preceitos 
ditados pelo seu regimento. 
Por sua vez, a Associação Recifense de Educação e Cultura, a par de idênticos 
fundamentos traçados pela Faculdade de Ciências Humanas - ESUDA, quer quanto às 
preliminares, quer quanto ao mérito, apelou da sentença com as razões de fls. 243/249. 
Preparados os recursos, sem contra-razões, subiram os autos à instância revisora. 
Manifestando-se sobre a matéria opinou a Procuradoria Regional Federal pelo 
improvimento dos recursos e da remessa oficial. 
Pauta sem revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO PRELIMINAR - (VENCIDO) 
O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): Alegam as apelantes que o ato impugnado 
não diz respeito ao ensino superior, mas está vinculado à disciplina administrativa 
daquelas entidades, pelo que não pode ser apreciado em mandado de segurança e, 
mesmo que fosse, a competência seria da Justiça Comum, pois é pessoa jurídica de 
direito privado e o ato não foi praticado por delegação do Poder Público. lnvocam as 
Súmulas na 510-STF 
e 15-TFR. 
Os impetrantes foram punidos com as penas de desligamento (Carlos Augusto Peixoto de 
Vasconcelos e Luciano Leôncio Aguiar de Freitas) e repreensão (João Henrique Ferreira 
Tavares de Melo e Cláudia Maria de Barros Correia Braga) por envolvimento em tumultos 
que causaram danos ao patrimônio da instituição de ensino superior, uso de palavras 
ofensivas de baixo calão contra professor da instituição, fatos definidos em lei como crime 
ou contravenção, em apuração no juízo competente. As punições administrativas têm 
fundamento no art. 62, inciso I a IV do Regimento Interno da Faculdade de Ciências 
Humanas - ESUDA. 
Enunciam as Súmulas invocadas pelos apelantes: 
SÚMULA 510-STF: "Praticado o ato por autoridade no exercício de competência 
delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial." 
SÚMULA 15-TFR: "Compete à Justiça Federal julgar mandado de segurança contra ato 
que diga respeito ao ensino superior praticado por dirigente de estabelecimento 
particular." 
A impetração não envolve "ato que diga respeito ao ensino superior" mas punição 
disciplinar a cargo de dirigentes de estabelecimento de ensino particular, sem qualquer 
relação com exercício de autoridade delegada. A competência para o mandado de 
segurança é, portanto, do juízo estadual. 
Considerando-me incompetente para conhecer do recurso, abstenho-me de declarar a 
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nulidade da sentença. Nesse sentido, anota Theotônio Negrão: 
"Se o Tribunal é incompetente para conhecer de recurso, não pode anular a sentença e 
remetê-lo ao Tribunal que considera competente; este é que se reconhcer sua 
competência, apreciará o recurso da sentença, anulando-a, conforme o caso (RTJ 
79/356-2ª col.). Neste sentido: RTJ-78/398." (Código de Processo Civil e Legislação 
Processual em Vigor", 19ª ed., art. 113:12). 
Observo que o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca do Recife também 
proclamou sua incompetência para a decisão do feito (fls.165/166). 
Isto posto entendo que se deva suscitar conflito negativo de competência a ser dirimido 
pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art.105, I, "d" da Constituição 
Federal, instruindo-se o ofício com cópias da inicial, das informações, despacho de 
fls.165/166 e do acórdão a ser proferido neste julgamento. 
É como voto. 
 
VOTO - (2ª PRELIMINAR) 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): As apelantes invocam preliminar quanto à 
legitimidade passiva da Associação Recifense de Educação e Cultura para prestar 
informações, invocando o art.17 do Código Civil, o art.12, VI do Código de Processo Civil, 
art. 69 do seu Regimento Interno. 
Sem razão. As informações em mandado de segurança devem ser prestadas pela 
autoridade coatora, por ser o ato acoimado de ilegalidade, de sua responsabilidade 
pessoal. 
Nesse sentido, é pacífico a jurisprudência. A título de exemplo, transcrevo estas ementas: 
"A prestação de informações  na mandado de segurança, é de responsabilidade pessoal 
da autoridade coatora, não se admitindo sejam prestadas por procurador" (TFR BoI. 
AASP 1.337/185, em 10) "Embora possam ser redigidas por terceiro, hão de ser 
subscritas pela autoridade coatora, por serem de sua responsabilidade pessoal (RTFR 
116/326)." (apud Theotônio Negrão, ob. cit., p. 885, LMS, art. 7º 3). 
Rejeito, pois, a preliminar. 
 
VOTO-(MÉRITO) 

A r. sentença concedeu a segurança, por entender que não foi obedecido o devido 
processo legal, e fundamenta-se no parecer do Ministério Público Federal que "apontou a 
parcialidade da comissão de inquérito que deu origem ao ato pela associação familiar do 
coator e dos demais, agentes do procedimento, desde o solicitante da instauração, 
passando pelos integrantes do órgão, até as testemunhas além dos prazos para a defesa 
e da tendenciosidade de outros atos, inclusive, da linguagem do relatório elaborado pela 
comissão". 
A apelante nega que Pedro Emanuel Barreto Muniz  Diretor da Faculdade, seja irmão de 
Victor Emanuel Barreto Coutinho da Silveira Júnior e de Osório Macedo Barreto. Em 
verdade, os próprios impetrantes jamais alegaram esses fatos, deles não há prova nos 
autos e só posso concluir que a representante do Parquet incidiu em lamentável equívoco 
pelas semeIhanças dos apelidos de família. 
Quanto à inobservância de prazos, observo que se trata de mero inquérito administrativo. 
Não há na lei nem no Regimento normas específicas sobre a apuração. A meu ver, não 
houve ofensa ao devido processo legal, desde que aos indiciados foi proporcionada 
oportunidade de defesa, efetivamente exercida através de advogado. 
É desejável a compreensão e a harmonia. Mas no caso, os "jovens estudantes" a que se 
refere a sentença são pessoas adultas. Luciano Leôncio Aguiar de Freitas nasceu em 
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02/11/63, achando-se agora com mais de 27 anos. Carlos Augusto Peixoto de 
Vasconcelos nasceu em 10.03.63, estando hoje com mais de 28 anos de idade. São eles 
os dois principais implicados. Chamá-los de "jovens estudantes" é apenas uma força de 
expressão. 
Os fatos apurados no inquérito administrativo justificam em princípio as penas impostas: 
invasão de salas de aulas, com perturbação das atividades docentes; agressão moral a 
professores com expressões de baixo nível como "ladrão e filho da puta"; tentativa de 
agressão física a professor; arrombamento de quadros de luz; quebra de luz; quebra de 
louças e de quadros de avisos; uso indevido de megafone para incitamento à indisciplina. 
Assinalo, por fim, que Luciano, depois desses fatos, incidiu em nova falta quando 
freqüentava as aulas acobertado por liminar judicial. 
Em suma, não vislumbro nulidade no inquérito administrativo que proporcionou aos 
indiciados ora impetrantes, ampla oportunidade de defesa, efetivamente exercida através 
de advogado, nem qualquer ofensa a direito líquido e certo dos impetrantes. 
Isto posto, dou provimento às apelações e à remessa oficial para reformar a sentença e 
denegar a segurança. 
É como voto. 
 
VOTO - (1ª PRELIMINAR) 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente V. Exa. está acolhendo uma 
preliminar inusitada no recurso, no sentido de determinar que se processe o conflito de 
competência que na verdade é de conhecimento, se ocorrer, do Superior Tribunal de 
Justiça. 
Estou de acordo porque entendo que existe o conflito, não estando dentro da 
competência desta Turma, nem tampouco deste Tribunal o ato de dirimir este conflito. De 
forma que, se o mesmo conflito prospera dentro do recurso, deverá ser dado o necessário 
provimento para que tal incidente seja processado e levado ao conhecimento da Corte, 
que deve dizer qual o Juízo competente para ação, que envolve punição disciplinar de 
estudante a cargo de instituição de ensino particular superior. 
 
VOTO - (1ª PRELIMINAR) 

O SENHOR RIDALVO COSTA: Sr. Presidente, V. Exa. mencionou que a competência da 
Justiça Federal para conhecer e processar mandado de segurança, contra autoridades 
particulares de ensino por delegação. restringe-se a matéria de ensino superior. 
Tenho uma dúvida, eminente Relator. Se, ao invés de tratar-se de uma infração disciplinar 
que importou no desligamento, o aluno estivesse impetrado um mandado de segurança 
requerendo matrícula, a competência, parece-me, seria da Justiça Federal. Se atacasse, 
por exemplo, um jubilamento, a competência, não se tem dúvida, seria da Justiça Federal. 
Será que o ato que tranca a matrícula de um aluno por medida disciplinar não está ligado 
ao ensino superior? Penso que sim. 
De modo que, com todo o respeito, penso que a competência é da Justiça Federal. 
 
VOTO - (ADITAMENTO -1ª PRELIMINAR - VENCIDO) 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O meu raciocínio, Dr. Ridalvo Costa, foi no 
sentido de que esses atos disciplinares não são atos disciplinares específicos, não têm 
nenhuma especificidade do ensino superior. Poderiam ter sido praticados por um aluno de 
nível médio. Só porque o aluno de nível superior pratica um ato de indisciplina que 
importa no seu desligamento da escola, isso implica no uso da chamada delegação? 
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Então, entendo que, se na escola tivesse alunos de nível médio e esse fato fosse 
praticado por tais alunos, ninguém teria nenhuma dúvida. 
O que acarreta a competência da Justiça Federal não é o fato do aluno ser desse ou 
daquele nível, mas o fato de estar envolvida a delegação de ensino superior. No caso, 
não me pareceu que houvesse qualquer interferência dessa delegação. 
 
VOTO - (ADITAMENTO -1ª PRELIMINAR) 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Gostaria de acrescentar que, se se tratasse de uma 
suspensão de um empregado, não tenho dúvida de que seria um ato de pura gestão 
administrativa entre o estabelecimento e o seu empregado, decorrente da relação de 
trabalho. E, neste caso, a Justiça Federal não teria nada a ver com a situação. 
No entanto, no caso presente; está importando numa negação de matrícula, num 
desligamento do aluno, que diz respeito à própria finalidade da delegação. O ensino 
superior diz respeito à própria finalidade da delegação. 
 
VOTO (RETIFICAÇÃO - 1ª PRELIMINAR) 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, com esse argumento de S. 
Exa., Juiz Ridalvo Costa, reformulo meu voto. A Justiça Federal é competente. Na 
realidade o objeto do ato foi a punição dos estudantes. Mas o efeito foi a privação do 
direito de estudar, do direito à matrícula. 
 
VOTO-(MÉRITO) 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): "Considero que não há condições de se 
conceder uma segurança por absoluta falta de liquidez e certeza, uma vez que a matéria 
é, pelo menos. controvertida". 
 
VOTO-(MÉRITO) 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, acompanho o voto de V. Exa. 
porque verifico que se há de discutir o mérito dos verdadeiros motivos das punições 
disciplinares aplicadas a esses estudantes. Eles não demonstraram  como bem ficou 
ressaltado no voto de V. Exa., a liquidez e a certeza do direito. Ao que se alega, houve 
graves ofensas à autoridade universitária, e restaria aos impetrantes valerem-se das vias 
ordinárias para melhor provarem a injustiça ou a falta de motivo determinante dessas 
punições. O mandado de segurança, a meu ver, não é o remédio cabível para demonstrar 
a certeza e a liquidez do pretendido 
Por isso, acompanho V. Exa. no mérito. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1030 - AL 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Apelado: C. FONTE LTDA. 
Advogados: DRS. MAGALI KLAJMIC (APTE.) E  

WALDOMIRO PINHO FILHO (APDO.) 
 
EMENTA 
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Administrativo. Sunab. Auto de Infração. Exigência da referência catalográfica do produto 
na nota de venda. Multa improcedente. 
- O § 3º do art. 9º, da Portaria Super na 07/89, da SUNAB, ao exigir na nota de venda a 
indicação do nome, tipo, marca do produto e ou código e ou referência catalográfica, não 
significa que o código e a referência devam ser obrigatoriamente indicados na nota. A 
presença da conjunção ou representa uma alternativa ou faculdade ao emitente da nota, 
para adicionar ou não esses dados ao nome e marca do produto, acrescido do preço 
correspondente. 
- Apelação e remessa desprovidas. 
 
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, rejeitar a preliminar e, no mérito, por unanimidade, negar provimento à 
apelação e à remessa, nos termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes 
dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 04 de abril de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Cuida-se de apelação e remessa oficial de 
sentença que, em mandado de segurança, concedeu o writ impetrado por C. FONTE 
LTDA., contra ato do Sr. Delegado Regional a SUNAB em Alagoas. 
Alega preliminarmente a apelante, em síntese, que é inadequado o remédio heróico para 
o caso. Diz que a finalidade da impetração é a anulação do Auto de Infração, que tem 
meio próprio para ser discutido em Juízo, que é o da Execução Fiscal através dos 
Embargos, ou ainda a Anulatória com o rito ordinário. Diz ainda que inexistem os 
pressupostos do mandamus. 
No mérito, argumenta que o direito de defesa foi dado à firma autuada e não utilizado e 
que a alegação da desnecessidade de discriminar na Nota Fiscal a referência do produto 
não pode prosperar. 
Sem contra-razões, subiram ou autos a este Egrégio Tribunal onde o MPF opinou pelo 
improvimento dos recursos. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): Inicialmente, entendo ser descabida 
a preliminar irrogada pela apelante, de impropriedade do mandado de segurança para o 
fim pretendido pela pessoa jurídica impetrante, de eximir-se do pagamento de multa 
oriunda do Auto de Infração contra ela lavrado pela Fiscalização da SUNAB, em 26 de 
janeiro de 1989. 
É que, tendo a impetrante deixado de apresentar defesa administrativa em tempo hábil, 
teve consumada a imposição da penalidade pecuniária contra si. E como não se 
questiona o fato e sim o direito no qual se fundamentou o procedimento fiscal 
desnecessária se faz a dilação probatória, sendo, portanto, o mandado de segurança o 
instrumento hábil para que se conheça acerca da alegada ofensa a direito líquido e certo 
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da impetrante, mesmo porque interposto o writ dentro do prazo legal de 120 (cento e 
vinte) dias. 
Ante o exposto, rejeito a preliminar. 
Quanto ao mérito, o cerne da questão, aliás muito bem examinado pela r. sentença 
recorrida, reside na interpretação do § 3º do art. 9º, da Portaria SUPER nº 7, de 15.01.89, 
da SUNAB, no qual se baseou o Auto de Infração. Assim rezam os citados dispositivos: 
"Art. 9º - A nota de venda ou de prestação de serviço, ao ser solicitada pelo consumidor 
ou usuário, será obrigatoriamente fornecida pelo estabelecimento que expõe e vende o 
bem ou presta serviço e uma vez emitida, por solicitação ou não, terá que ser 
discriminada. 
§ 3º - A discriminação da mencionada nota consistirá na indicação do nome, tipo, marca e 
ou código e ou referência catalográfica, quantidade e o respectivo preço do bem ou do 
serviço." 
Como se vê, o citado § 3º contém duas vezes a expressão e ou, a qual, como bem 
interpreta a sentença, "não significa que se deve apenas, obrigatoriamente, acrescentar o 
que se segue, antecedido pela conjunção coordenativa e, mas que se aceita substituir o 
que foi dito pela expressão que se segue, introduzida pela conjunção coordenativa ou, o 
que resulta na correta interpretação literal" do texto normativo. 
Assim é que o § 3º do art. 9º da mencionada Portaria, ao exigir nota de venda ou de 
prestação de serviço a indicação do nome, tipo, marca do produto e ou código e ou 
referência catalográfica, não significa que o código e a referência devam ser 
obrigatoriamente indicados na nota. A presença da conjunção ou representa uma 
faculdade ou alternativa ao emitente da nota, para adicionar esses dados ao nome, tipo e 
marca do produto acrescido do preço correspondente. 
Correta, pois, a decisão recorrida, ao entender da ocorrência de ilegalidade na cobrança 
da multa em questão, pelo fato de não haver a impetrante incluído na nota de venda, que 
originou o Auto de Infração, a referência da mercadoria, quando tal dado não era 
obrigatório e sim alternativo. 
Isto posto, nego provimento à apelação e à remessa. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1323 - PE 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Apelantes: UNIÃO FEDERAL E MINISTÉRiO PÚBLICO FEDERAL 
Apelado: VIRGÍLIO BARROS DE MEDEIROS CAMPOS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA - PE 
Advogado: DR. LUIZ OTÁVIO MONTE VIEIRA DA CUNHA (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Procurador da Fazenda Nacional. Isonomia de 
vencimentos com o Ministério Público Federal. Inexistência de direito líquido e certo. 
- Consoante dispõe a Constituição Federal de 1988, tanto o Ministério Público Federal, 
instituição em que estão integrados os Procuradores da República, como a Advocacia 
Geral da União, à qual pertencem os Procuradores da Fazenda Nacional, exercem 
funções essenciais à Justiça (arts. 127 e 131). Mas isto não implica reconhecimento de 
similitude em suas atribuições, de modo a propiciar isonomia de vencimentos entre os 
respectivos cargos, independentemente de lei que a estabeleça. 
- Não só o Ministério Público Federal, como a Advocacia Geral da União, estão a 
depender de teis que disponham sobre sua organização e funcionamento (arts.127, § 2º e 
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131 da CF), como a isonomia de vencimentos entre os respectivos cargos somente 
poderá concretizar-se através de lei, a teor do disposto no art. 39, § 1º, da mesma 
Constituição. Enquanto tal não ocorrer, não haverá direito líquido e certo de ocupante de 
cargo integrante da Advocacia Geral da União à isonomia pretendida, porquanto, nos 
termos da Súmula 339 do STF, "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia." 
- Remessa Oficial e Apelações providas. Sentença reformada para cassar-se a 
segurança. 
 
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 aos recursos, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 31 de maio de 1991. 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Trata-se de Remessa Oficial e Apelações 
interpostas pela União Federal e Ministério Público Federal contra a sentença que, 
reconhecendo a semelhança de atribuições entre cargos de Procurador da Fazenda 
Nacional e Procurador da República de 1ª Categoria, e entendendo concretizada a 
isonomia de vencimentos, concedeu, neste sentido, a segurança, para que o impetrante, 
ora recorrido, que é procurador da Fazenda Nacional de 1ª Categoria, perceba 
vencimentos iguais aos de Procurador da República. 
Os recorrentes apresentaram suas bem fundamentadas razões, às fls.· 66/74 e 77/80. 
Contra-razões do apelado, às fls. 83/94 e 102/103, respondendo a ambas as apelações. 
Subindo os autos a este Tribunal, foram com vista à douta Procuradoria Regional Federal, 
que emitiu parecer, opinando pela reforma da sentença, por entender equivocado o 
raciocínio nela exposto (fls.107/109). 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): Reza a Constituição Federal, no § 1º, 
do art. 39, que a lei assegurará aos servidores da Administração Direta isonomia de 
vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou 
entre servidores dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as 
vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 
O princípio da Isonomia, pois, garante tratamento igual aos realmente iguais e aos 
aproximados a estes, ou seja, aos assemelhados. Impõe tal princípio que, diante de uma 
situação de fato, de identidade entre cargos e funções, dê-se tratamento jurídico 
igualitário, da mesma forma que constitui também observância ao mesmo o tratamento 
desigual para situações desiguais. 
Por sua vez o art.135 da Carta Magna estabelece que, às carreiras disciplinadas sob o 
título "A Organização dos Poderes", aplica-se o princípio acima descrito, qual seja, o da 
isonomia, ínsito no art. 39, § 1º. 
Invocando os dois dispositivos retrotranscritos, o ora recorrido, qualificado como 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

Procurador da Fazenda Nacional de 1ª categoria do Quadro Permanente do Ministério da 
Fazenda pretende que se Ihe aplique a isonomia com os Procuradores da República de 
1ª categoria. 
Entende o recorrido que a Lei Maior "mandou aplicar às carreiras·disciplinadas no título IV 
o princípio da Isonomia, que assegura aos cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, 
vencimentos iguais..." Referidos cargos, continua ele, "são aqueles integrantes das 
instituições discriminadas no capítulo IV do Título IV da Constituição, a saber: a) 
Ministério Público da União b) Advocacia Geral da União e c) Defensoria Pública da 
União". 
Inova o recorrido quando restringe a interpretação da norma constitucional contida no art. 
135, limitando o alcance do princípio da isonomia ao capítulo IV do Título IV. Ora, este 
dispositivo é claríssimo: "As carreiras disciplinadas neste Título aplicam-se o princípio do 
art. 37, XII e o art. 39 § 1º" 
E as carreiras disciplinadas no referido título não são apenas as elencadas pelo recorrido, 
posto que também o é a da Magistratura e, por força do estatuído no art. 241 da 
Constituição Federal, a dos Delegados de Polícia da União, do Distrito Federal, dos 
Estados e dos Territórios. 
De qualquer sorte, a ele interessa apenas a equiparação aos Procuradores da República, 
porque é em relação a estes que entende haver semelhança de atribuições. 
Eleita a via do mandado de segurança, restava ao impetrante, de pronto, provar a 
ilegalidade do ato omissivo por si apontado, para demonstrar o seu direito líquido e certo. 
Além dos dispositivos constitucionais já referidos e por si invocados (arts. 135 e 39 § 1º), 
chamou em seu socorro a Lei 7.725/89, que dispôs - sobre a remuneração dos membros 
do Ministério Público da União. Aponta ato omissivo da autoridade apontada como 
coatora de não haver determinado o pagamento dos seus vencimentos, conforme o 
estabelecido naquela lei. 
Não existe ato omissivo, posto que a legislação invocada se refere à remuneração e 
verba de representação devidas aos membros do Ministério Público Federal, Ministério 
Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios. A lei tem destinatário certo, no caso, a instituição do Ministério Público. O 
recorrido é Procurador da Fazenda Nacional. 
Poder-se-ia entender que a impetração seria contra a lei em tese, por não ter esta 
disciplinado também a remuneração da Advocacia Geral da União, instituição nova, criada 
pela Carta de 88, que carece de lei complementar para dispor sobre sua organização e 
funcionamento. No entanto, foi o próprio recorrido em sua inicial que, como preliminar, 
argumentou não se tratar de mandado de segurança contra lei em tese, no que aliás 
andou bem, considerando que para tal não se presta o remédio heróico, em consonância, 
inclusive, com os termos da Súmula 266 do STF. 
Além da lei 7.725/89 que, conforme esclarecido acima, não guarda pertinência com o 
pleito do recorrido, socorreu-se também o autor do Decreto-Lei 147/67 que, em seu art. 
30, estabelecia: "Os vencimentos e vantagens dos cargos criados nesta Lei de Procurador 
da Fazenda Nacional de 1ª, 2ª e 3ª Categorias, das Partes Suplementar e Permanente do 
Quadro de Pessoal do Ministério da Fazenda são os mesmos que, na forma da legislação 
vigente, vêm sendo pagos aos ocupantes dos cargos ora extintos, mantida a equiparação 
com os Procuradores da República de categoria correspondente, conforme Art.11 da Lei 
nº 2.642, de 09 de novembro de 1955."Bem se vê que, se equiparação houve, durou 
pouco por incompatível a norma contida no Dec-Lei 147, com a Carta de 67 e a Emenda 
Constitucional nº1 de 1969, que vedava vinculação ou equiparação de qualquer natureza 
para o efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Então como poderia o autor 
invocar lei revogada pela Constituição anterior a atual não poderia recepcioná-la por não 
existir no nosso ordenamento jurídico o fenômeno da repristinação? Não havendo 
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repristinação, a lei não renasceu; não tendo renascido, não pode ter sido recepcionada. 
Deixando de lado a Lei 7.725/89, porque não é dirigida à Advocacia Geral da União, e o 
Dec-Lei 147/67, porque inexistente no mundo jurídico, voltemos  à Constituição. 
A similitude invocada e com a qual pretende o recorrido, tratamento isonômico, 
fundamenta-se basicamente no exercício da Advocacia, atribuição esta que foi típica de 
Procurador da República na égide da Constituição anterior e inteiramente atípica nos 
termos da Carta Magna ora em vigor. A similitude invocada pode já ter existido, até 
porque, outrora, foi dado a ela tratamento isonômico. No entanto, nos termos atuais o que 
existe é o seguinte: O Ministério Público Federal, como instituição permanente, esssencial 
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-Ihe a defesa da ordem jurídica do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF) e a 
Advocacia Geral da União como instituição que, diretamente ou através de órgão 
vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente... (art.131 ). 
Naturalmente, porque diverso não poderia ser, a Constituição considera, embora díspares 
suas funções institucionais, tanto o Ministério Público quanto a Advocacia Geral da União, 
como FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA. 
Por receberem as duas instituições a mesma classificação de função essencial à justiça, 
em nada implica reconhecimento de similitude em suas atribuições, porque tal não ocorre. 
Primeiro porque a defesa da União Federal é função típica da Advocacia Geral da União e 
atípica do Ministério Público Federal. A respeito, veja-se, inclusive, em relação ao 
Ministério Público, a vedação constitucional de exercer a advocacia. Verifica-se aí 
dessemelhança suficiente para, aplicando-se a isonomia, tratar desigual os desiguais. 
O impetrante no seu anseio isonômico, traz à colação ora leis inexistentes, ora 
impertinentes. Faz referência a textos constitucionais, seja ao de 1988, seja ao anterior, 
no que possa aproveitar em favor de sua pretensão. 
De todo o exposto, entendo não existir a isonomia pretendida, mas, embora houvesse, 
careceria de lei disciplinando a matéria, nos termos precisos do art. 39, § 1º, da 
Constituição que, usando o tempo futuro do verbo, diz que a lei assegurará aos servidores 
da Administração Direta isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou 
assemelhadas. E, a despeito da Constituição estabelecer a reserva legal, determinando 
que fixação de vencimentos e sua majoração competem ao Poder Legislativo, cabendo ao 
Judiciário apenas a análise de possível lesão ao princípio da isonomia, não há como 
negar a plena vigência e acerto da Súmula 339 do STF, verbis; "Não cabe ao Poder 
Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos 
sob fundamento de isonomia." 
Por conseguinte, dou provimento aos recursos ex officio e voluntários para reformar a 
sentença recorrida e cassar a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.540 - CE 

Relator:  O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ 
Apelado: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - CE 
Advogados: DRS. JOSÉ HUMBERTO MOTA CAVALCANTI, JOSÉ CÂNDIDO L.B. DE 

ALBUQUERQUE e OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Administrativo. Processo disciplinar. Sigilo inaplicável às partes. Direito de extração de 
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cópias pelos advogados. Inteligência do art. 88, XVII, da Lei nº 4.215/63.  
I - O art.14 do Decreto nº 44.045, de 19.07.58, não pode limitar o exercício da defesa da 
parte por seu advogado que, nos termos do art. 88, XVII, do EOAB, pode ter vistas ou 
retirar, nos prazos legais, os autos de processos judiciais ou administrativos de qualquer 
natureza, em respeito ao princípio da ampla defesa assegurado pelo art. 5º, LV, da 
Constituição Federal. 
II - Apelação e remessa oficial às quais 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 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 na forma da lei. 
Recife,12 de março de 1991. 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: JOSÉ CÂNDIDO LUSTOSA BITTENCOURT DE 
ALBUQUERQUE impetrou mandado de segurança, em causa própria, contra o 
PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO CEARÁ, 
alegando que Ihe havia sido negado o direito de, como defensor de dois médicos que 
respondiam a processo administrativo-disciplinar perante aquele Conselho, extrair cópias 
de peças dos autos em virtude do caráter sigiloso de tais processos. 
O douto Juiz a quo, embasado no entendimento esposado pelo Procurador da República 
que oficiou em 1º Grau, concedeu a ordem asseverando que o sigilo dos procedimentos 
ético-disciplinares não se aplicava às partes, de forma que ilegal a restrição estabelecida 
pelo Decreto nº 44.045/88, mormente quando, em oposição à Lei 4.215/63 - Estatuto dos 
Advogados - impedia o advogado de "extrair cópias de peças que Ihe interessem ao pleno 
e eficaz exercício do múnus público". O decisum foi submetido ao duplo grau de 
jurisdição. 
Inconformado, apela o CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA, alegando, em síntese, 
que necessário à proteção da moral, boa fama e do prestígio da classe médica o sigilo 
nos processos ético-disciplinares. É que, segundo aduz, se a parte pode, através de 
apontamentos ou anotações dos autos do processo ético-profissional, coligir elementos 
para a sua defesa, não há que se falar em qualquer tipo de cerceamento e, ademais o 
sigilo, exceção à regra ínsita no Estatuto dos Advogados, está devidamente 
regulamentado pela lei específica, fundamentando-se no próprio interesse dos médicos. 
Contra-razões oferecidas. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O impetrante, advogado militante no foro de 
Fortaleza, requereu ao presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará 
o fornecimento de cópias dos processos administrativos instaurados contra médicos dos 
quais era advogado constituído. 
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Diante, pois, da recusa do presidente do Conselho Regional de Medicina em fornecer as 
cópias requeridas, sob o fundamento de que a tanto não estaria obrigado em face do 
disposto no artigo 14 do Decreto nº 44.045, de 19.07.58, que regulamentou a Lei nº 3.268, 
de 30.9.57, impetrou a presente segurança que foi concedida por sentença prolatada pelo 
MM. Juiz Federal da 5ª Vara, Dr. Geraldo Apoliano Dias. 
"O artigo 14 do Decreto nº 44.045, de 19.7.58, assim dispõe: 'Somente na Secretaria do 
Conselho Regional de Medicina poderão as partes ou seus procuradores ter vista do 
processo, podendo, nesta oportunidade, tomar as notas que julgarem necessárias à 
defesa. 
Parágrafo único - É expressamente vedada a retirada de processos pelas partes ou seus 
procuradores, sob qualquer pretexto, da Secretaria do Conselho Regional, sendo 
igualmente vedado lançar notas nos autos ou sublinhá-los de qualquer forma". 
Acontece, entretanto, que o mencionado dispositivo legal não pode limitar o exercício da 
defesa da parte, pelo seu advogado, que pode ter vistas ou retirar, nos prazos legais, os 
autos dos processos judiciais ou administrativos "de qualquer natureza", como dispõe o 
artigo 88, inciso XVII, da Lei nº 4.215, de 27.4.63 (Estatuto da Ordem dos Advogados do 
Brasil). 
Desta forma, se o advogado pode retirar os autos do processo administrativo de qualquer 
natureza, quando aberto prazo para defesa, a extração de cópias do processo, 
constituindo um minus, não pode sofrer limitação Por parte da autoridade administrativa. 
Na realidade, a plenitude da ampla defesa está assegurada pelo artigo 5º, inciso LV, da 
Constituição, quando dispõe que: 
"aos litigantes, em processo judicial e administrativo, e aos acusados em geral são 
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes". 
Evidente, portanto, que o dispositivo legal, invocado pela autoridade administrativa, 
restritivo do direito da ampla defesa, está em franca colisão com o que dispõe o artigo 88, 
inciso XVII da Lei nº 4.215, de 27.4.63, sendo portanto inaplicável ao caso configurado. 
Com estas considerações, nego provimento à apelação e à remessa oficial, mantendo a 
respeitável sentença que concedeu a segurança. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.575-CE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Apelados: MÁRIO MAURÍCIO FIALLOS AGUILLAR e outros 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CE 
Advogados: DRS. FRANCISCO EVERARDO CARVALHO CIRINO (APTE.) E  

RAIMUNDO BENÍCIO N. DIÓGENES FILHO E OUTROS (APDOS). 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ensino Superior. Professor que exibiu título de mestre para 
ingresso na UFCE. Impossibilidade de apresentação do mesmo titulo para fins de 
progressão funcional horizontal em virtude do disposto no Inciso II, do art.13, do Decreto n 
85.487/80, que prevê hipótese de obtenção do mestrado após o ingresso no magistério.  
Quem tem legitimidade para recorrer no mandado de segurança é a pessoa jurídica cuja 
autoridade, agindo como tal, representa. É de se ter por coatora a autoridade responsável 
pelo ato comissivo ou omissivo que ensejou o mandamus. Apelação e remessa 
oficia/providas. 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

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, dar 
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 na forma da lei. 
Recite,19 de fevereiro de 1991. 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: MÁRIO MAURÍCIO FIALLOS AGUILLAR e outros 
impetraram mandado de segurança contra ato da Comissão Permanente de Pessoal 
Docente - CPPD - da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ que indeferiu requerimento 
dos impetrantes, no sentido de obterem progressão horizontal da referência 1 para a 
referência 3, do cargo de Professor Assistente, nos termos do Decreto nº 85.487/80. 
O MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Ceará. Dr. Orlando de Souza 
Rebouças, concedeu a segurança, ao fundamento de que nenhuma vedação legal existia 
que impedisse os impetrantes de utilizarem o título de Mestre para obter a progressão 
funcional, se já haviam utilizado este título para ingressar na carreira do magistério 
superior. Ademais, a própria Universidade já admitira, em casos anteriores, a utilização do 
grau de Mestre para fins de progressão, não podendo adotar tratamento discriminatório 
em relação aos impetrantes. 
O decisum foi submetido ao duplo grau de jurisdição. 
Irresignada, apela a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, argüindo, em preliminar, a 
ilegitimidade do Presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente autoridade 
indicada como coatora e a violação ao art. 458 inc. III, do CPC. No mérito alega que "não 
é lícito ao docente que se utilizou de um título de pós-graduação para ingressar na 
carreira do Magistério Superior valer-se desse mesmo título para fins de obter progressão 
funcional". Pede, assim, o provimento do apelo. 
Contra-razões apresentadas pelos recorridos pugnando preliminarmente pela 
ilegitimidade para recorrer da UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, desde que não 
autoridade coatora e, no mérito, pela manutenção da decisão de 1º Grau. 
O Ministério Público, no parecer ofertado, pronunciou-se pela confirmação da sentença. 
Eis o relatório. 
 
VOTO - (PRELIMINAR) 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Nas razões de apelação apresentadas pela 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, foi argüida a ilegitimidade do Presidente da 
Comissão Permanente do Pessoal Docente - CPPD, para responder pelo ato impugnado 
não apreciado pelo Juiz sentenciante, importando, assim, em violação ao art. 458, inciso 
III do Código de Processo Civil. 
Por outro lado, nas contra-razões de apelação argüíram os apelados, em preliminar, a 
ilegitimidade da Universidade Federal do Ceará para recorrer da sentença, sob 
fundamento de não ser a mesma a autoridade coatora. 
Passo, assim, a analisar a última preliminar argüida, porquanto, se admitida, tornaria 
prejudicada a apelação interposta. 
Tenho na verdade, que não assiste razão aos apelados quando invocam a ilegitimidade 
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da recorrente para apelar. 
O eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça Eduardo Ribeiro de Oliveira, em 
artigo sobre os "RECURSOS EM MANDADO DE SEGURANÇA", examinando o aspecto 
da legitimidade para recorrer, assim se pronunciou: 
"A razão a nosso ver está com aqueles que entendem que parte é a pessoa jurídica. Não 
pode haver dúvida de que a autoridade, agindo como tal, oficia com o órgão da pessoa 
jurídica. O ato, por conseguinte, é imputável a esta. Os órgãos não têm personalidade 
jurídica" (in "MANDADOS DE SEGURANÇA E INJUNÇÃO", pg. 289). 
Ainda, no artigo citado, também acrescentou o mesmo autor: 
"A lei conferiu à autoridade a atribuição de prestar informações. A isto limitar-se-á, em 
princípio, sua atuação. Trata-se de um encargo excepcional que finda com aquele ato. 
Outros atos processuais incumbirão à pessoa jurídica, por seus órgãos normais de 
representação em juízo. Entre eles o recurso. Neste sentido a Jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal" (RTJ,105/404,114/1225 e 118/377 - pg. 290). 
Adotando, pois, o ensinamento de que a parte legítima para recorrer é a pessoa Jurídica, 
no caso, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, rejeito a preliminar argüida. 
Com relação à argüição da recorrente de ser a autoridade indicada como coatora parte 
ilegítima, não tem qualquer procedência. 
Cabia, na verdade, ao presidente do mencionado órgão universitário apreciar o pedido de 
progressão horizontal requerido pelos impetrantes. Assim, se o mesmo foi indeferido a 
impetração só poderia ser dirigida à autoridade responsável pelo ato indeferitório. 
Rejeito, portanto, a alegação, acrescentando que as informações prestadas pela 
autoridade coatora não foram apresentadas no processo, daí a razão porque não houve a 
apreciação da alegação por parte do Juiz sentenciante. 
É como voto. 
 
VOTO - (MÉRITO) 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A questão focalizada no presente Mandado 
de Segurança resume-se em saber se o professor que se submeteu ao concurso para 
preenchimento do cargo de assistente para a Universidade Federal do Ceará havendo na 
oportunidade, exibido o título de Mestre, pode utilizar-se ainda desse diploma para 
beneficiar-se com a ascensão funcional horizontal. 
Entendeu a sentença recorrida que não havia razão para que a autoridade coatora 
negasse a pretendida progressão funcional, sob o fundamento de que: 
"O processo de progressão funcional (horizontal ou vertical) é inteiramente distinto 
daquele para ingresso no Magistério Superior, que se faz através de concurso público de 
provas e títulos. Por isto. não existe qualquer vedação legal no sentido de que o título 
utilizado em um desses processos não possa ser em outro. Aliás, se tal vedação 
prevalecesse, resultaria inócua e impossível de aplicação a regra do art 13, inc. II do 
Decreto nº 85.487/80, eis que, já tendo sido exigido dos impetrantes o titulo de Mestre 
para ingresso no Magistério, na Classe de Professor Assistente, não teria qualquer 
sentido a exigência desse mesmo título para progressão horizontal, independente de 
interstício, tal como se vê do referido art. 13, inc. II" (fls.151 a 152). 
O citado art.13 do Decreto na 85.487/80, invocado pelos impetrantes pleitear a 
progressão horizontal está assim redigido: 
''Haverá progressão horizontal do professor assistente: 
I - automática, para a referência consecutiva de sua classe, após interstício de 2 (dois) 
anos na referência em que se encontrar; 
II- independentemente de interstício, da referência '1' para a '3' e da referência '2' ou '3' 
para a '4', após a obtenção do grau de mestre". 
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Na verdade, não vejo qualquer relevância na discussão da matéria, o fato de que o 
processo para admissão ao magistério seja diverso do instituto da progressão funcional 
como acentuou a respeitável sentença. 
Como se observa do dispositivo legal mencionado, existem duas hipóteses em que o 
professor assistente pode ser beneficiado com a progressão horizontal. Na primeira, que 
é automática, após a permanência de dois anos em uma das referências. A segunda, que 
independente do tempo na referência, em razão da obtenção, pelo professor do grau de 
mestre. 
Assim, ao meu sentir, a segunda situação mencionada só ocorre quando o professor que 
apenas atingiu a condição de assistente, após o decurso dos interstícios referidos na lei, 
obtém o grau de mestre. 
Não é caso, assim, do professor auxiliar de ensino que, através da progressão vertical em 
razão da obtenção do grau de mestre, passou a ocupar novas referências de acordo com 
a situação funcional anterior. Por outro, lado o candidato que se submeteu ao concurso 
público para professor assistente teve como condição de sua admissão ao certame a 
apresentação do título de mestre, não cabendo, portanto, mais uma vez, utilizar-se do 
mesmo diploma para obtenção da progressão horizontal. 
No caso do inc. II, do art. 13 do Decreto na 85.487, de 11.12.80, leve-se em vista, tão-
somente, aquele que já exercendo o cargo de assistente, a que chegou em razão do 
decurso do tempo, vem a obter o grau de mestre, o que não era o caso dos impetrantes. 
Vejo, pois, com acerto a posição adotada no parecer nº 23/83, da lavra do Procurador 
Geral da Universidade do Ceará, quando destacou que: 
"Não há como desconhecer, portanto, que o grau de mestre ou doutor, quando elevado à 
condição inafastável de ingresso na classe de professor assistente ou professor adjunto, 
conforme o caso, ergue-se como prius (algo anterior), enquanto que serão esses mesmos 
títulos um posterius, em relação ao ingresso na carreira, para efeito de progressão 
funcional" 
(fls. 38). 
Inaplicável, portanto, ao caso dos impetrantes, a progressão horizontal relativa ao 
professor assistente, prevista no inc. II, do art. 13, do Decreto nº 85.487/80, porquanto o 
grau de mestre, obtido pelos mesmos impetrantes, foi anterior à sua admissão ao cargo 
de professor assistente e como condição para o seu ingresso no magistério. 
Com estas considerações, dou provimento à apelação e à Remessa Oficial para denegar 
a segurança. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.735-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Apelante: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Apelado: REAL HOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO 
Advogados: DRS. MARIA APARECIDA DE MACEDO, VICENTE SOTTO·MAYOR e OUTRO 

(APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Contribuição Previdenciária da Lei n. 3.577/59. Isenção. 
Entidade de fins filantrópicos. Reconhecimento com efeitos ex tunc. 
I - Ainda que tenha sido suspensa a validade do Certificado de Entidade de Fins 
Filantrópicos, a decisão que torna sem efeito tal suspensão tem efeitos ex tunc   , 
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permanecendo a entidade isenta da contribuição previdenciária de que trata a Lei n. 
3.577/79. 
II - Créditos decorrentes de serviços hospitalares prestados por conta da previdência não 
se enquadram na hipótese prevista no parágrafo 3º, do art.195, da Constituição Federal, a 
ensejarem bloqueio de seu pagamento pelo IAPAS. 
III - Sentença concessiva do writ que se mantém. 
 
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 apelação e à remessa oficial tida como interposta, 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, 26 de fevereiro de 1991. 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Em ação mandamental que propôs o REAL 
HOSPITAL PORTUGUÊS DE BENEFICÊNCIA EM PERNAMBUCO contra ato do 
Superintendente Regional do IAPAS o eminente Juiz Federal da 5ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco concedeu a segurança para reconhecer ao impetrante a 
isenção da contribuição para a Previdência Social, prevista na Lei nº 3.577/59, 
determinando que a autoridade coatora se abstivesse de praticar qualquer ato decorrente 
do não reconhecimento da mencionada isenção. 
É que aquele douto Julgador entendeu que a decisão do Conselho Nacional de Serviço 
Social, tornando sem efeito deliberação anterior que suspendera a validade do Certificado 
de Entidade de Fins Filantrópicos tinha efeitos ex tunc, não permitindo, assim, a 
interrupção da qualidade de isento do hospital impetrante, no tocante à contribuição 
patronal previdenciária. Reconheceu, por outro lado, ilegal o bloqueio do pagamento ao 
impetrante determinado pela autoridade impetrada, não sendo na espécie de se aplicarem 
as disposições do art.1.009 e seguintes do Código Civil Brasileiro. 
Contra tal decisão é que se insurge, através de apelação, a autarquia previdenciária, 
pugnando pela cassação da sentença concessiva do writ, em síntese, sob a alegação de 
que o impetrante havia sido autuado em período cujo certificado de entidades de fins 
filantrópicos fora cancelado, em virtude de não estar o HOSPITAL PORTUGUÊS 
destinando a totalidade de suas rendas ao atendimento gratuito de suas finalidades. 
Contra-razões às fls.119 a 121, pela manutenção da sentença. 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O impetrante, Real Hospital Português de 
Beneficência em Pernambuco, fundado nesta cidade no ano de 1855, é uma entidade de 
utilidade pública, reconhecida através do Decreto nº 82.474, de 23.10.78 (fls. 24), com fins 
filantrópicos, qualidades estas constantes do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos 
(fls. 26), expedido pelo Conselho Nacional do Serviço Social do Ministério de Educação e 
Cultura. 
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Além do mais, como se observa dos seus estatutos (fls. 23) a sua finalidade é a prestação 
de serviço assistencial, na área de saúde, não tendo fins lucrativos, não podendo seu 
patrimônio ser partilhado entre os sócios, nem tão pouco perceberem os seus diretores 
remuneração (artigos 3º e 10). 
Desta forma, está a impetrante isenta de contribuir para a seguridade social (art. 1.95, 
parágrafo 7º da Constituição), nos termos do que dispõe o artigo 68 do Regulamento do 
Custeio da Previdência Social. 
Ocorre que, a partir de 09.08.83, fora suspensa a validade do mencionado certificado de 
entidade de fins filantrópicos, por solicitação do próprio IAPAS. 
Todavia, a decisão que suspendeu a vigência do aludido certificado foi, posteriormente, 
reformada e tornada sem efeito. Assim foram restaurados, em toda sua plenitude, os 
benefícios que vinha gozando a impetrante em razão de sua qualidade de entidade de 
fins filantrópicos. 
Como se observa, se foi restaurada a validade do Certificado de Entidade de Fins 
Filantrópicos, por conta da reforma da decisão anterior, é curial que volta a situação ao 
status quo ante, sendo reconhecido o direito à isenção do recolhimento da contribuição 
previdenciária, desde a data em que havia ocorrido a mencionada suspensão. 
Por outro lado, o crédito do qual é possuidor o impetrante perante o IAPAS, decorrente de 
internamentos hospitalares efetuados por conta da Previdência, não poderiam ter sofrido 
bloqueio por parte daquela autarquia impetrada porquanto não se confunde com 
"benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios", aos quais alude o parágrafo 3º do art 195 
da Carta Constitucional, não podendo, por assim dizer, deixar de ser honrado pelo IAPAS. 
Com estas considerações é que nego provimento à apelação e à remessa oficial que 
tenho por interposta, para manter a sentença de 1º Grau. 
É o meu voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2165 - PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Relator para Acórdão: O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
Apelado: MAGNO DA SILVA COELHO 
Advogados: DRS. NILTON WANDERLEY DE SIQUEIRA (APTE.) e  

ROBERTO RODRIGUES SOUGEY (APDO.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança contra ato administrativo. Inquérito administativo. Aluno da 
Universidade. 
- No inquérito que apura agressão, os fatos se apresentam controvertidos, não havendo 
certeza da autoria, aplica-se o princípio in dúbio pro reo anulando-se o ato de punição. 
- Caracterização do direito líquido e certo de não ser punido quando insuficientes as 
provas. 
- Apelação improvida para confirmar a decisão de primeiro grau. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes os acima indicados. 
Decide a 2ª Turma do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 5ª Região, por maioria de 
votos, vencido o Juiz NEREU SANTOS (Relator), negar provimento à apelação, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte 
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integrante do presente julgado. 
Recife,16 de abril de 1991. 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente e Relator para Acórdão 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O MM Juiz da 1ª Vara Federal do Estado de 
Pernambuco reuniu os mandados de segurança conexos impetrados por MAGNO DA 
SILVA COELHO contra ato emanado da Reitoria da UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
PERNAMBUCO, concedendo as ordens para declarar nulo o ato de punição do 
impetrante, que o suspendeu, por duzentos dias de suas atividades acadêmicas como 
aluno do curso de arquitetura e proibiu-o de ter acesso à residência e ao restaurante 
universitários. 
É que entendeu, o eminente Julgador de 1 º Grau, que as provas coligidas no inquérito 
administrativo não autorizavam a aplicação de punição tão grave, inclusive "fora e a 
propósito" de situação estranha às atividades públicas da Universidade, pelo que 
inaplicáveis as disposições do art. 188 do Estatuto da UFPE. 
Contra tal decisum apelou a autarquia de ensino superior, em síntese, sob a alegação de 
que a punição fora perpetrada diante das conclusões de inquérito administrativo 
regularmente instaurado, onde, inclusive, assegurou-se ao apelado amplo direito de 
defesa, além do que a sentença havia indevidamente extrapolado os limites do controle 
judiciário dos atos administrativos, posto que ingressara no mérito deste. Aduz, ainda, a 
apelante que a punição não ultrapassara os limites permitidos no estatuto mencionado. 
Sem remessa oficial. 
Sem contra-razões, subiram os autos, pelo que pedi dia. 
É o relatório. 
 
VOTO - (VENCIDO) 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz da 1ª Vara da Seção Judiciária 
de Pernambuco, Dr. Roberto Wanderley Nogueira, concedeu os mandados de segurança 
impetrados pelo estudante Magno da Silva Coelho, com o seguinte decisum: 
"Concedo as Ordens de Mandado de Segurança impetradas nos presentes autos, pelo 
que declaro a nulidade do ato de punição do aluno do curso de Arquitetura da 
Universidade Federal de Pernambuco, Magno da Silva Coelho, bem como daqueles, do 
outro decorrentes, que Ihe impediram de ter acesso à Residência Estudantil e ao 
Restaurante Universitário, à falta de motivação legal. 
Pelo presente comando, autorizo que o impetrante preste os exames que durante o tempo 
de sua suspensão irregular deixou de atender, sem efeito os eventuais registros de 
faltas". (fls.174). 
O impetrante, em razão da conclusão a que chegou a Comissão de Inquérito instaurada 
pela Portaria de Pessoal nº 1.217, de 25.8.89, havia sido punido por ato do Vice-Reitor em 
exercício, à pena de suspensão por 200 (duzentos) dias das atividades no Curso de 
Arquitetura do Centro de Artes e Comunicações da mesma Universidade. 
Por outro lado, em conseqüência da punição imposta ao impetrante, foi-Ihe também 
comunicado, por ofício, haver perdido a condição de residente regular da Casa do 
Estudante Universitário, devendo deixá-la prontamente, não podendo, ainda, ter acesso 
ao Restaurante do HC durante o período de férias, nem tampouco fazer parte da Diretoria 
da Casa do Estudante Universitário, durante o período da punição (fls.15 do MS nº 
90.00000313-0). 
A Universidade Federal de Pernambuco, inconformada com os termos da sentença, 
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interpôs recurso apelatório, tecendo criticas ao posicionamento adotado pelo Juiz 
sentenciante, e entendendo não ser cabível o mandado de segurança contra ato 
disciplinar; salvo na ocorrência de incompetência da autoridade e preterição de 
formalidade essencial à defesa, como estabelece o inciso III do artigo 5º da Lei nº 
1.533/51. 
Tenho, contudo, que razão assiste ao douto Hely Lopes Meirelles que, revendo o seu 
anterior posicionamento sobre o descabimento do mandado de segurança contra ato 
disciplinar, salvo naqueles aspectos indicados no inciso III do art. 5º da Lei nº 1.533/51, 
assim se expressou: 
"...diante de irrefutáveis argumentos do culto Ministro Carlos Mário Veloso, apoiado em 
fundamentado acórdão do Tribunal Federal de Recursos (MS 85.850-DF), rendemo-nos 
ao seu entendimento que considera a restrição da lei incompatível com a amplitude 
constitucional do mandamus Realmente, se a Constituição vigente conceder a segurança 
para proteger todo direito individual, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, 
qualquer que seja a autorida defensora (art. 153, § 21 ), não se legitima a exclusão dos 
atos disciplinares que, embora formalmente corretos e expedidos por autoridade 
competente, podem ser ilegais e abusivos no mérito, a exigir pronta correção 
mandamental" ("Mandado de Segurança, Ação Popular e Ação Civil Pública," 11ª Edição 
Ampliada, pág. 21). 
Como se observa, embora no caso haja sido o ato de punição formalmente correto, desde 
que precedido de regular processo administrativo e expedido por autoridade competente, 
cabe o exame do seu mérito pela via do mandado de segurança, objetivando constatar se 
o mesmo revestiu-se de legalidade ou, ainda, não se apresentou de forma abusiva. 
O fato atribuído ao impetrante resume-se na agressão que este teria perpetrado contra o 
funcionário da Universidade, Edvaldo José de Lima, quando o mencionado servidor 
procurava abrir passagem para o reitor na saída do Auditório João Alfredo, logo após uma 
tumultuada reunião. 
A apelante transcreve, nas suas razões de apelação, o parágrafo segundo do artigo 145 
do Regulamento Geral da Universidade, que estabelece que "a pena de suspensão não 
poderá estender-se por mais de dois períodos letivos regulares". 
Por outro lado, a Resolução nº 06/89 do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e 
Extensão estabelece, no seu artigo 3º, que cada período regular abrange noventa dias de 
trabalho escolar efetivo, além do período reservado a exames finais e férias escolares, e 
aquele reservado à avaliação acadêmica dos Cursos de Graduação. 
No caso sub examen, a pena de suspensão, que foi imposta em 200 (duzentos) dias, não 
teria, desta forma, abrangido período superior a dois períodos letivos. 
Entendo assim que, na espécie em julgamento, não ocorreu qualquer ilegalidade por 
parte da autoridade impetrada quando suspendeu o impetrante das suas atividades 
escolares pelo período de duzentos (200) dias, não tendo sido, por outro lado, abusiva a 
penalidade aplicada, tendo em vista a gravidade do ato praticado pelo impetrante. 
Ocorre, todavia, que não há qualquer respaldo para as penas acessórias que foram 
impostas ao impetrante, impedindo o seu acesso à residência universitária e ao 
restaurante da Universidade. 
Com estas considerações, dou provimento parcial à remessa oficial que tenho por 
interposta e à apelação, para confirmar o ato de imposição da penalidade de suspensão, 
dele afastando, entretanto, as penalidades acessórias de impedimento de acesso à 
residência e ao restaurante universitários. 
É o meu voto. 
 
VOTO - (VENCEDOR) 
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O SENHOR JUIZ ARAKEN MARIZ: Inicialmente, vale ressaltar o entendimento que vem 
sendo esposado por esta Corte e demais órgãos judicantes, de que todos os atos 
administrativos são passíveis de revisão pelo Judiciário, pensamento este solidificado 
pela Constituição de 1988, na combinação dos itens XXXIV, XXV e LXIX do art. 5º . Com 
isto, não se restringe apenas à formalização do procedimento, mas o próprio mérito dos 
atos administrativos está sujeito à apreciação judicial. 
Trata-se aqui de um inquérito feito para apurar agressão praticada ao servidor da UFPE - 
EDSON VELOSO M. DA SILVA, durante uma reunião de estudantes com o Magnífico 
Reitor, onde foi acusado o estudante MAGNO DA SILVA COELHO  punido com 
suspensão por 200 dias, e, declarado nulo judicialmente (fls. 68 a 72), foi totalmente 
refeito, chegando ao final com a mesma penalidade anteriormente imposta. 
Vale ressaltar alguns pontos relacionados com o inquérito, a saber: 
Em todos os depoimentos houve a afirmativa que, à saída do encontro aconteceu grande 
tumulto, sendo difícil a saída por uma única porta. 
Em fls. 99, o estudante ANTÔNIO CARLOS afirma que os próprios vigilantes da 
Universidade dificultaram a saída; 
Alguns depoimentos afirmam que outra pessoa saiu ferida, após receber um empurrão, 
criando um hematoma nas costas, cujo agressor não foi identificado; 
O Vigilante/Supervisor ELIEZER NASCIMENTO (fls. 39/113) não viu a agressão, soube 
depois, embora tenha sido indicado pelo agredido como um dos que identificaram o 
agressor (fls. 35); 
O Vigilante/Supervisor ROGÉRIO HOLDER também foi indicado pelo agredido como se 
tivesse identificado o agressor, afirma, em fls. 41/114, que foi informado da agressão pela 
pró-vítima; 
Outro indicado pelo agredido - o Vigilante/Supervisor MARCOS BARRETO depõe em fls. 
42,  que "durante o tumulto gerado, o servidor EDSON VELOSO REZENDE foi agredido 
com um soco no olho, não tendo sido possível a identificação do agressor pelo depoente"; 
O Pró-Reitor Administrativo, Dr. LUIZ DE GONZAGA BARRETO, 
afirma ter havido grande tumulto, com gritos e empurrões, alguém não identificado 
segurou o Reitor pelo braço, e, segundo a inquirição: "Já fora do auditório, é que o 
depoente viu o seu assistente EDSON VELOSO REZENDE com a mão no rosto dizendo 
que tinha sido agredido pelos estudantes com um murro" (fls. 46/98). 
Os únicos que afirmaram ter presenciado a agressão foram WASHINGTON MARTINS DA 
SILVA, que assistiu quando o impetrante desfechou um murro, porém, não sabe se foi 
intencional (fls. 44/112) e EDVALDO JOSÉ DE LIMA que supôs que a agressão seria 
destinada ao Reitor (fls, 36). 
Somando-se a tais fatos, sobremaneira contravertidos, data venia, parece-nos abusiva a 
penalidade aplicada. 
Entendo ser o princípio do in dubio pro reo de amplitude considerável, pelo próprio 
fundamento de não se punir aqueles sobre os quais não há a certeza da culpabilidade. 
Portanto, tem o impetrante direito líquido e certo de não ser punido, se contra  lei não foi 
provado, à exaustão, a autoria do delito. 
Pelo exposto, nego provimento à apelação, para confirmar a sentença monocrática que 
anulou o ato de punição. 
É como voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sr. Presidente, acompanho V. Exa., não só 
entendendo que foi abusivo o afastamento do estudante em termos de participar do 
refeitório e da moradia, como também aplicar qualquer pena em razão de inexistir, de 
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fato, elementos que provem a autoria do mesmo pela prática daqueles fatos. 
Assim sendo, acompanho V.Exa., Dr. Araken Mariz, data venia do Sr. Juiz Nereu Santos. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2407 AL 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante:  CIA AÇUCAREIRA NORTE DE ALAGOAS 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Procurador: DR. LUIZ RICARDO SELVA 
Advogados: DRS. ANTÔNIO EMANUEL DÓRIA FERREIRA E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Contribuição para o IAA. Natureza parafiscal. Inexistência de ato concreto de 
elevação de alíquota. Validade da determinação, mediante lei, de percentual máximo de 
alíquota, com autorização ao Executivo para estabelecer índices menores. Não 
infringência do princípio da indelegabilidade de poderes. Incoincidência com os fatos 
geradores do ICMS e do antigo ICM. 
Apelo improvido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos  relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta 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, 05 de fevereiro de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: A sentença recorrida denegou mandado de 
segurança impetrado com a finalidade de empresa produtora de álcool e mel se abster do 
pagamento do adicional sobre a contribuição para o Instituto do Açúcar e do Álcool. 
Alega a apelante que as contribuições sociais não se identificam com os impostos, mas 
se submetem ao princípio da legalidade, mormente quanto à previsão em lei da alíquota 
para sua cobrança. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. Dispensei revisão, por se tratar de matéria predominantemente de direito. 
Dispensei nova ouvida ao Ministério Público Federal, em razão do disposto no art.17 da 
Lei 1533/51 e da regra do art. 207, RITRF/5ª. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Sobre as Questões discutidas na 
apelação já me pronunciei, ao votar, na Apelação em Mandado de Segurança nº 1979-AL, 
nos seguintes termos: 
"A primeira questão colocada pela apelante refere-se à fixação da alíquota da contribuição 
para o Instituto do Açúcar e do Álcool mediante ato do Poder Executivo, dada a regra do 
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art. 149 da nova Constituição Federal. 
Ocorre que não houve qualquer aumento do tributo por força de ato do Poder Executivo. 
O Decreto-Lei 308/67, art. 3º e o Decreto-Lei 1952/82 estabelecem o limite máximo das 
contribuições (20%), o que, desde então, vem sendo observado. 
A impetrante não aponta qualquer ato concreto de elevação do tributo, contentando-se em 
atacar, em tese, a possibilidade de fixação de alíquotas pelo Conselho Monetário 
Nacional ou pelo antigo Instituto do Açúcar e do Álcool. 
Inexiste qualquer violação aos comandos do art. 149, em combinação com 150, I, da 
Constituição Federal. 
Argumenta, ainda a apelante com a infrigência do princípio da indelegabilidade dos 
poderes. Tenho sustentado que é possível a autorização, pela lei, à autoridade executiva 
para que fixe contornos não essenciais de figuras tributárias. Reporto-me, no particular, 
ao trecho seguinte de voto que proferi nesta Turma: 
"A objeção principal da apelante consiste em que não poderia ser punida com base na 
Instrução Normativa ou na Portaria Normativa, pois tal importaria em aceitar-se delegação 
legislativa. 
Já em 1928, entretanto, nos Estados Unidos, a Corte Suprema afastava o caráter 
absoluto daquela vedação constitucional para, em acórdão da lavra do Chief Justice Taft, 
concluir: 
"If Congress shall lay down by legislative act an inteligible principle which the person or 
body autorized to fix subrates is directed to conform such legislative action is not forbidden 
delegation of legislative power". 
"Se o Congresso estabelecer, por ato legislativo, um princípio inteligível ao qual o 
indivíduo ou órgão autorizados a fixar subtaxas estão vinculados, tal ação não é uma 
delegação proibida do poder legislativo". (1 ). 
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, a propósito, ensina: 
"Uma vez que a lei formal de delegação especifique as fronteiras materiais e objetivas 
dentro das quais pode a autoridade delegada legislar, de maneira que não haja risco 
desmesurado de indevidas restrições da liberdade, tem-se por aceitável a delegação: (2) 
É ainda o mestre fluminense, nesse seu notável trabalho, quem invoca lição de LUIZ 
GONZAGA DO NASCIMENTO E SILVA: 
"Basta isso pois, para a validade da delegação: que o próprio ato forneça elementos de 
controle, de forma a que se saiba se o seu executor se conformou, ou não, à orientação 
do órgão delegante. É legal a outorga desde que subordinada a standards". (3) 
No caso concreto, a lei fixou limite máximo para os percentuais a serem aplicados 
podendo sofrer redução, conforme avaliação do Conselho Monetário Nacional ou do 
antigo Instituto do Açúcar e do Álcool. Há, portanto, na delegação, a determinação de 
standards razoáveis. 
Outra objeção consiste em apontar identidade da hipótese de incidência da contribuição 
para o IAA com os fatos geradores do ICMS e do antigo IUM. 
Ocorre que o fato gerador da contribuição questionada é a própria atividade de 
transformação da cana, acorde com a sua finalidade que é a de custear a intervenção da 
União na economia canavieira nacional (DL 308, art. 3º). 
A situação fática da saída do açúcar ou do álcool é indicada pelo DL 1712, art.1º, apenas 
como um marco para o recolhimento. Não há relação substancial com a operação de 
circulação da mercadoria, mas apenas episódica. 
A esse respeito, vale transcrever ementa de acórdão desta Turma da lavra do eminente 
Juiz José Delgado: 
"IAA - CONTRIBUIÇÃO EM SEU FAVOR. LEI 4.870/65. MULTA ADICIONAL 
CONSIDERADA INDEVIDA. 
1- A exação criada pela Lei 4.870/65, em favor do IAA, tem natureza social, por ser 
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evidente a sua índole parafiscal. É, na verdade, uma contribuição especial que se destina 
a beneficiar trabalhadores industriais e agrícolas do setor canavieiro. A sua instituição 
caracteriza um desdobramento da intervenção da União, em setor específico de domínio 
econômico, visando diminuir desigualdades sociais com planos de efeitos sociais. 
2 - O problema de bitributação no ordenamento jurídico brasileiro não é resolvido, 
simplesmente, em termos de comparação entre bases de cálculo de diferentes entidades 
exigidas do particular pelo Poder Público, porém, submete-se com maior profundidade, 
aos limites da competência privativa. 
3 - O bis in idem, juridicamente condenável, não se torna presente na contribuição social 
regulada pelo artigo 36, incisos e parágrafos da Lei 4.870/65. 
4 - Condenável é, contudo, a exigência da multa sobre multa, calculada de modo 
progressivo, mês a mês por atraso em não recolhimento de obrigação pecuniária, 
especialmente quando, posteriormente a tal exigência, surgiu legislação impondo 
correção monetária do débito em questão. É o caso de se considerar indevida a multa 
prevista na parte final do art. 36, parágrafo segundo, da Lei 4.870/65, por os seus efeitos 
terem sido revogados pelo Decreto-Lei 308/67 que, sobre a espécie, mandou aplicar 
correção monetária. 
5- Não ilide a condição de liquidez constante na certidão de dívida fiscal o fato da prova 
demonstrar que parte do débito não é devido, restando, todavia, como devida, quantia 
líquida, a ser apurada por simples cálculo aritmético. É o caso em julgamento, quando só 
há necessidade de se retirar dos cálculos a multa de 20% que foi aplicada, remanescendo 
as demais parcelas. Assim ocorrendo, resolve-se a questão com a procedência parcial 
dos embargos do devedor, sem se decretar a nulidade da certidão. Aplicação do princípio 
da economia processual, sem existência de prejuízo para as partes. 
6 - Desprovimento da apelação da embargante e confirmação da sentença remetida. (4) 
Quanto à natureza da contribuição para o IAA, ensina Rui Barbosa Nogueira: 
"Na doutrina brasileira são chamados de contribuições parafiscais e são exemplos as 
arrecadações de. institutos de intervenção e direção da economia, como do Instituto do 
Açúcar e do Álcool; de entidades de categorias profissionais, como os sindicatos, a 
Ordem dos Advogados, etc." 
Persisto nesse entendimento. 
Pelas mesmas razões, e adotando, ainda, a fundamentação da sentença, nego 
provimento ao apelo. 
(1 ) tradução nossa - 276 US 394, 409 
(2) in "O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis na Nova Constituição do 
Brasil", Forense,1989, pág. 44.) 
(3) ob. cit. pág. 44 
(4) AC 1.075-AL, Rel. Juiz José Delgado, 2ª. T., DPJ 12.10.89, pág.. 33 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.464-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Apelante: UNIÃO  FEDERAL 
Apelado: ADELSON LUIZ BARBOSA SANTOS 
Advogados: DRS. MARIA LÚCIA DE SOUZA e OUTRO (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Mandado de Segurança. Concurso Público. Limite de idade. 
1 - O artigo 7º, XXX, da C.F., aplicável aos servidores públicos civis (art. 39, § 2º), é regra 
especial de garantia ao princípio da isonomia no tocante ao direito ao trabalho e ao direito 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

de acesso aos cargos, empregos e funções públicas. 
2 - Referidas na Carta Magna, implícita ou explicitamente, as hipóteses de restrição ao 
direito de acesso aos cargos, empregos e funções públicas fundadas na capacitação 
profissional ou na idade, nada restou à legislação infraconstitucional, no particular, sem 
que se conclua por conflitante com o ditame maior, tal dispositivo. 
3 - Apelação e remessa de ofício improvidas. 
 
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, acolher, por proposta do Relator, incidente de uniformização de jurisprudência  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,19 de fevereiro de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: ADELSON LUIZ BARBOSA SANTOS impetrou 
ação de Mandado de Segurança contra ato do Diretor Geral da Escola da Administração 
Fazendária (ESAF), face à proibição de efetuar sua inscrição no Concurso Público para 
preenchimento de vagas do cargo de Técnico do Tesouro Nacional, por contar, na data de 
sua inscrição mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade. Alega a inconstitucionalidade de 
tal exigência que configura abuso de poder da autoridade impetrada, por ferir o art. 5º, 
XXX da Constituição Federal vigente, que proíbe a discriminação de qualquer natureza , 
além de ter sido atingido em seu direito líquido e certo. 
Pede, preliminarmente, concessão de liminar que autorize sua inscrição e, ao final, 
concessão da segurança. 
Liminar concedida. 
O ofício 082/89 informa o encaminhamento, mas não faz a devida juntada do parecer da 
Procuradoria da Fazenda Nacional acerca do presente MS. No entanto, junta cópia de 
sentença proferida em MS idêntico. 
O parecer do MP em 1ª Instância opinou pela extinção do processo sem julgamento do 
mérito ao entender que: deve ser indeferida a inicial quando inexiste direito líquido e certo 
a proteger, pois os limites mínimo e máximo de idade estabelecidos pela Administração, 
no interesse maior do Estado, levando em conta as peculiaridades de cada cargo, não 
ferem a Constituição Federal de 1988. 
Na sentença, o MM Juiz Monocrático chama a atenção para a ausência de informações 
da autoridade coatora, pois informa que encaminha parecer da Procuradoria da Fazenda 
Nacional, mas não o faz efetivamente. No mérito, por considerar infrigido o art. 4º XXX da 
CF, julgou procedente o MS e concedeu em definitivo a segurança pleiteada, declarando 
incidente tantum a incostitucionalidade da limitação de idade imposta. Fundamenta sua 
decisão no fato de que a CF/88 expressamente estabeleceu nos arts. 107; 111, § 1º, 104; 
101; 131, § 1º e 128, § 1º os casos específicos de limites de idade e os "requisitos" de 
que fala o art. 37 I do texto vigente, não dizem respeito àqueles estabelecidos no art. 7º: 
idade, sexo, cor ou estado civil e sim requisitos tais como instrução, aptidão física, 
habilidade, etc. Duplo Grau de Jurisdição. 
A Apelação da União Federal pugna pela reforma da sentença ante a legalidade e 
constitucionalidde da fixação do limite de idade, face à não revogação pela atual 
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Constituição Federal do art. 7ª, II do Decreto-Lei 92.360/86 c/c arts. 4º, parágrafo único e 
art.10 do Decreto-Lei 2225/85. 
Decorrido in albis o prazo para contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Esta Egrégia Turma tem se 
posicionado no sentido de que o limite de idade em concurso público, para o Grupo 
Fiscal, não ofende o dispositivo constitucional contido no art. 39, §, 2º c/c art. 7º, XXX da 
CF. 
Neste sentido se nega a REO 1351-AL, onde foi o Relator o eminente Juiz Lázaro 
Guimarães e cuja ementa está assim redigida: 
"Constitucional. Limite de idade para o Grupo Fiscal. Validade da restrição excepcional 
prevista na Lei 6.334/76, art. 3º. Não incidência do comando de não discriminação contido 
no art. 39, § 2º c/c art. 7º XXX da C.F. Remessa provida". 
No mesmo sentido, reporto-me às AMS 1209-PE e 1378-AL, das quais foi Relator o Exmº 
Sr. Juiz Hugo Machado e que têm as ementas dos respectivos acórdãos assim redigidas: 
"AMS nº 1209-PE (89.05.03418-7). Relator: Exmº Sr. Juiz  Hugo Machado. Apelante: 
Daniel Alves dos Santos. Adv.: Emiliano Eustáquio da Silva. Apelada: União Federal. 
EMENTA: Administrativo. Mandado de Segurança. Ministério Público. Concurso. Limite de 
idade. - O art. 3º, da Lei nº 1341 /51   , não foi revogado pelo art.1º, da Lei na 6334/76, - A 
idade máxima exigida do funcionário público para inscrição em concurso, para ingresso 
na carreira do Ministério Público, é de 45 anos. - 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, 2 de fevereiro de 1990. 
a) Juiz HUGO MACHADO, Presidente e Relator." 
"AMS nº 1378-AL (90.05.01059-2). Relator: Exmº Sr. Juiz Hugo Machado. Apelante: 
Fazenda Nacional. Apelada: Maria do Socorro Almeida Tavares. Advogado: Jaime 
Florentino  
dos Santos. EMENTA: Constitucional. Concurso Público. Limite de idade. 
- É ilícita qualquer limitação para ingresso no serviço público, salvo as consagradas no 
próprio texto constitucional. 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 à apelação e à remessa oficial, na forma do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. Recife, 22 de março de 1990. Juiz Hugo Machado, Presidente e 
Relator". 
Na REO 1568-RN  da qual fui Relator, restei vencido pelo voto condutor do eminente Juiz 
Lázaro Guimarães, que relatou o acórdão. 
Naquele julgamento ementei o meu voto nos seguintes termos: 
"REO 1568/90-RN. Parte A.: Armando Otávio Vilar de Araújo. Adv.: Walter Pereira da 
Nóbrega. Parte R.: Fazenda Nacional.  Remte.: Juízo Federal da 3ª Vara-RN. Relator: 
Juiz Petrucio Ferreira. EMENTA: Administrativo. Mandado de Segurança. 
Concurso. Limite de idade. Sentença ultra petita. 1. Objetivando o writ a participação no 
processo seletivo, confirma-se a sentença que concedeu o mandamus. 2. Decidindo o 
Juiz além do pedido, reduz-se a sentença aos seus precisos limites. 3. Remessa de ofício 
improvida." 
Destaco do meu voto: 
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"Na REO 1548-PB, da qual fui Relator, e que tratava de limite de idade para participar de 
concurso público, em seu brilhante voto, o Eminente Juiz Lázaro Guimarães, no mérito, 
situou-se em posição diversa da assumida nestes autos pelo MM. Juiz sentenciante. 
Entendeu o nobre Juiz, integrante desta Egrégia Turma, pela não ofensa ao dispositivo do 
inciso XXX do art. 7º da Carta Magna o estabelecer-se limites de idade para o exercício 
de determinadas funções públicas, no caso, policiais federais, auditores do Tesouro 
Nacional, ou mesmo, para o exercício de determinados cargos, como ocorre em relação à 
Magistratura, cargos estes, cuja especialidade exige um mínimo ou um máximo de idade. 
Na oportunidade daquele julgamento, deixei claro situar-me na posição daquele ilustre 
Juiz quando a hipótese for de provimento de cargo. E que, dentro do entendimento já 
assumido pelo extinto TFR e adotado por esta Egrégia Corte, têm-se tratado de modo 
diverso a inscrição no concurso público e o seu provimento, não se exigindo para a 
concorrência ao processo de seleção o que há de ser atendido de quando do provimento 
do cargo. Neste sentido, entendo que se deva reduzir aos limites do pedido a sentença 
submetida ao duplo grau de jurisdição para confirmar a liminar concedida, para efeito, tão-
só, do impetrante concorrer ao processo seletivo." 
Rendendo-me à posição adotada por esta Egrégia Turma, já na AMS 1610-PE, fui 
acompanhado pelos demais pares, ficando assim ementado o venerando acórdão: 
"AMS 1610/90-PE. Apte.: União Federal. Apda.: Verônica Maria Barreto de Souza. Adv.: 
Victor Emanuel Barreto de Souza. Remte.: Juízo Federal da 7ª Vara-PE. Relator: Juiz 
Petrucio Ferreira. EMENTA: Constitucional. 
Limite de idade em concurso, para o Grupo Fisco. A restrição excepcional, de que cuida a 
lei 6.334/76 - art. 3º, autoriza a não incidência do comando do art. 39, § 2º combinado 
com o art. 7º, XXX, da CF, não se identificando, pois, que qualquer violência à 
constituição àquela restrição. Apelação e remessa de ofício providas." 
Em não se apresentando, ainda, pacífica a matéria, inclusive nesta Casa, como se verifica 
das REO 1582-PE e 1722-PE, das quais foi Relator o eminente Juiz Ridalvo Costa, 
acompanhou à unanimidade pelos demais pares, e onde aquela Egrégia Turma entendeu 
que "a lei não poderá impor limitações quanto à admissão, em cargo ou emprego público 
civil por critério de idade", concluindo, inclusive, que o estabelecido no artigo 7º, XXX c/c 
art. 39, §2º da Carta Magna é direito fundamental e tem aplicação imediata. Ou ainda, a 
posição divergente de outros Tribunais Federais, no caso REO 90.01.0341-2-PI, onde foi 
Relator o Eminente Juiz do TRF -1ª Região Euclides Aguiar, e onde se entendeu que o 
limite de idade em 35 anos do candidato ao concurso para o cargo de Auditor Fiscal do 
Tesouro Nacional não há que prevalecer, por ofensivo a ditames constitucionais vigentes. 
No mesmo sentido a REO 90.0102155-7-PA e 90.0102156-5-PA, das quais foi Relator o 
eminente Juiz Catão Alves, do mesmo Egrégio TRF -,1ª Região. 
Vejam-se, igualmente, a REO 0210579-RJ, da qual foi Relator o Eminente Juiz Celso 
Passos e que, acompanhado à unanimidade, assim ementou o venerando acórdão: 
"Administrativo. Concurso Público. Limite de idade. - Não cabe o estabelecimento de 
limite de idade para concorrentes para concurso público de provas e títulos. - Aplicação 
do art. 7º, XXX da CF/88, proibindo qualquer discriminação a respeito. - Remessa oficial a 
que se nega provimento." 
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso em MS nº 289-RS, onde foi Relator o 
Eminente Ministro Vicente Chernicchiaro, que adotando posição, por sinal, a mesma 
seguida por esta Turma, no sentido de entender que o Iimite de idade para concurso 
público, em determinadas situações ditadas por leis expressas, não ofende o dispositivo 
constitucional vigente, juntamente com o Sr. Ministro Hélio Mosimann, restou vencido. 
Em seu voto vista, o Sr. Ministro Américo Luz se reporta ao parecer do Ministério Público 
Federal, do qual destaco: 
"O art. 7º, inciso XXX não tinha correspondente na Constituição anterior, o que permitiu o 
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entendimento doutrinário e jurisprudencial favorável à constitucionalidade das leis, que 
previam limites de idade para concursos públicos. A regra especifica do art. 7º, inciso XXX 
não permite mais a prevalência de tal entendimento. 
Também não procede o argumento de que a tese esposada no mandato de segurança 
importaria em considerar revogadas todas as leis que estabelecessem limites de idade. 
O art. 7º, inc. XXX da Constituição Federal é regra que garante de maneira específica o 
princípio da igualdade no que diz respeito ao direito de acesso ao trabalho em geral e ao 
serviço público em especial. Portanto, é dentro dessa especialização que há de ser 
interpretada. Assim, nada tem com o Código Civil, com o Código Nacional de Trânsito ou 
com o Código Eleitoral. Tais estatutos estão, no que se refere ao princípio da igualdade, 
ao abrigo do art. 5º caput, que é materialmente idêntico ao § 1º do art. 153 da 
Constituição anterior, sem falar nas normas específicas sobre capacidade eleitoral - 
(art.14 e seus parágrafos). 
Acrescente-se que o art. 37, inc. I, da Constituição Federal também não pode servir de 
respaldo à edição de lei que estabeleça limites de idade para concurso público. É que os 
requisitos, que a norma constitucional admite que as Ieis estabeleçam, são aqueles que, 
objetivamente considerados, revelem-se necessários ao exercício do cargo, por exemplo: 
deve ser graduado em medicina para concorrer ao cargo de médico; deve ter o curso de 
direito para inscrever-se no concurso para Juiz ou Promotor; deve ter capacidade de 
correr tantos quilômetros, levantar tantos quilos, subir tantos metros de altura numa corda, 
etc, para concorrer ao cargo de policial civil ou militar. A pretexto de estabelecer requisitos 
do cargo, emprego ou função, a lei não pode prever diferença no critério de admissão 
baseada na cor, no sexo, na idade ou no estado civil dos postulantes ao cargo. O 
princípio da isonomia veda, expressamente, tais distinções que tomam em consideração a 
pessoa dos candidatos e não as características específicas dos cargos, empregos ou 
funções. 
A Constituição Federal, data venia, não deixa qualquer espaço para regramento 
infraconstitucional no que diz respeito aos limites, mínimo e máximo, da idade para 
concorrer aos cargos públicos. Ressalvadas as hipóteses, ressalvadas no item acima, em 
todos os demais casos incide a regra geral prevista no art. 7º, inc. XXX. Atento à nova 
realidade constitucional, o regulamento do Concurso para provimento de cargos de 
Procurador da República de 2ª categoria, na carreira do Ministério Público Federal, 
aprovado pela Portaria nº 98, de 21/02/90, publicado no DOU, seção I, de 05/03/90, no 
que se refere à idade, estabeleceu a seguinte norma: 
"art. 43 - Não será nomeado o candidato que tenha completado 65 (sessenta e cinco) 
anos de idade" (p. 4192). 
Igual procedimento tem sido adotado no Concurso para Juiz Federal, em curso em 
algumas regiões. 
O acórdão recorrido, ao estabelecer como constitucional a fixação em 50 anos como 
limite máximo de idade para os candidatos ao ingresso no cargo de Auditor do Tribunal de 
Contas do Estado do Rio Grande do Sul, violou de maneira frontal os artigos 7º, inc. XXX 
e 39, § 2º da Constituição Federal que, expressamente, vedam a adoção de diferença no 
critério de admissão por motivo de idade." 
E conclui aquele Ministro, textualmente, nos seguintes termos: 
"Eu, que já hesitara ao proferir voto-vogal no aludido precedente, referido no início deste 
pronunciamento, vejo-me agora, por dever de consciência judicante, na situação de pedir 
venia aos eminentes pares que me antecederam, para acoIher o parecer da ilustrada 
Subprocuradoria-Geral da República e, conseqüentemente, dar provimento ao recurso." 
Destaco do voto desempate ao Eminente Ministro José de Jesus Filho, em tal recurso: 
"O disposto no inciso XXX do art. 7º proíbe diferença de salários, de exercícios de 
funções e de critério de admissão, 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

por motivo de idade, sexo, cor ou estado civil. Entendo, Sr. Presidente, que os Direitos 
Sociais, integrando os Direitos e Garantias Fundamentais na Constituição, devem ser 
analisados, dado o seu alcance, com o significado de sua concepção política. Nesse 
particular, veio reparar uma grave injustiça social, reclamada de há muito pela sociedade 
brasileira. 
Qualquer requisito em lei, que venha contrariar ou estabelecer limitações a esse direito, 
por certo há de ser inconstitucional, sob pena de invalidar o dispositivo, que deverá ser 
preservado, tendo em conta, também, o caráter liberal do texto constitucional. Pensando 
assim, com a devida venia aos Srs. Ministros Vicente Cernicchiaro e Hélio Mosimann, que 
entendem que a limitação administrativa se sobrepõe à social, meu voto é acompanhando 
V. Exa. e o Min. Ilmar Galvão, dando provimento ao recurso." 
acte. 
Igualmente, merece destaque o Voto-vista da lavra do eminente Ministro Ilmar Galvão: 
"Pedi vista, porque ouvi, quando do voto de V. Exa., a leitura do parecer da douta 
Subprocuradoria-Geral da República, que, pelo conteúdo e pela extensão, senti a 
necessidade de conhecer melhor. 
Senhor Presidente, com a devida vênia dos demais colegas que votaram em contrário, os 
argumentos expedidos em seu voto e no mencionado parecer são irrefutáveis. 
Realmente, após refletir sobre o assunto, não pude divisar uma interpretação dos textos 
constitucionais postos em evidência, que levasse a conclusão diversa. 
Verifiquei, mais, que o eminente Prof. Celso Antônio Bandeira de Melo, na sua festejada 
monografia "Regime Constitucional dos Servidores", também é de opinião que "a idade 
não pode ser erigida em fator obstativo da acessibilidade, excetuados, evidentemente, o 
limite mínimo para o trabalho adulto e o máximo, que coincide com o estabelecido para 
aposentadoria compulsória. Isso porque, para os admitidos em regime de emprego, o art. 
7º, inciso XXX, o impediria, já que ali se dispõe ser proibida a adoção de critérios de 
admissão por motivos de idade. A mesma vedação impõe-se para os admitidos no regime 
do cargo, ex vi do art. 38 § 2º, de acordo com o qual, aos servidores da Administração 
Direta, Autarquias e Fundações Públicas aplicam-se, entre outros incisos do art. 7º, o 
mencionado inciso XXX". 
Assim, convenci-me, Sr. Presidente, de que a nova Constituição adotou uma nova 
filosofia nesse campo, ampliando a possibilidade de acesso de todos aos cargos públicos, 
obedecidos, tão-somente, os limites especificações que foram ressaltados no douto 
parecer do Ministério Público. Convenci-me de que, realmente, hoje, todas as pessoas, 
independentemente de idade, têm o direito de ingressar no serviço público, não 
importando, por exemplo, que alguém já tenha ultrapassado os sessenta anos e que já 
esteja chegando ao final de sua vida útil de trabalho, já que até ali trabalhou, embora em 
serviço de natureza diversa. 
A Constituição, na verdade, quis uniformizar: dá a mesma valoração ao serviço, seja 
público seja particular. 
Sem dúvida, foi um passo ousado, mas que veio em prol da igualdade de todos perante a 
lei e da consolidação da democracia no Brasil. 
Ponho-me, portanto, de acordo com o voto de V. Exa., pedindo, para tanto, a devida vênia 
aos eminentes Ministros Vicente Cernicchiaro e Hélio Mosimann." 
Com muito respeito à posição adotada por esta Egrégia Turma, da qual divergi na REO 
1568-RN e à qual me rendi na AMS 1610/PE; peço vênia para rever minha posição. 
Sem sentido entendo tenha a Carta Magna estabelecido como comando maior a não 
limitação de idade para o exercício de funções e critério de admissão para o serviço 
público (art. 7º XXX c/c art. 39, § 2º da CF) se, a não ser em relação aos limites de 
qualificação profissional ou qualificação específica para o exercício de determinadas 
funções, se continuarem vigindo dispositivos legais menores que impõem tal limitação. 
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Não há que esquecer não se poder distinguir onde a lei não distingue, máxime quando se 
trata da Lei Maior e, mais ainda, quando tal distinção importa em prejuízo da parte. 
Por tais razões, posiciono-me no sentido de entender inconstitucional,. por ser conflitante 
com os comandos do art. 7º XXX c/c art. 39, §§ 2º, qualquer limite de idade para 
admissão ou exercício da função pública, 
a não ser a presente na própria Carta Magna. 
Meu voto, pois, é para negar provimento à apelação e à remessa oficial. 
 
VOTO - (PRELIMINAR) 

O SENHOR LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, quero usar de um instrumento 
regimental para suscitar uniformização de jurisprudência, em face de decisões da 1ª 
Turma no sentido da não imponibilidade do limite de idade - ser inconstitucional a 
vedação de acesso a concurso público em função de fator idade -, conflitando com 
precedentes desta Turma no sentido de ser constitucional tal exigência. Frente à situação 
de conflito entre as duas Turmas do Tribunal, percebo agora a instalação deste mesmo 
conflito dentro da 2ª Turma, o que me faz suscitar a uniformização de jurisprudência para 
que o Pleno se pronuncie sobre a matéria. 
A nossa Turma vinha decidindo pacificamente a respeito, mas, a partir de agora, parece-
me haver modificações. 
Desta forma, suscito o incidente de uniformização de jurisprudência para que o Pleno se 
pronuncie sobre a matéria. 
APARTE 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Sr. Presidente, no julgamento 
passado também dever-se-ia ter suscitado a uniformização de jurisprudência quanto ao 
art.100. 
 
VOTO - (PRELIMINAR) 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Entretanto, é preciso haver conflito entre as 
Turmas. A base legal é o art. 476: 
"Compete a qualquer Juiz... 
... ocorre divergência". 
Há divergência nas Turmas deste Tribunal. 
Já proferi meu voto, mas ainda estou julgando. Não houve proclamação. Poderia até 
reformular meu voto. 
APARTE 
O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente, tenho a impressão de que esta 
divergência existe quando há uma unanimidade. Porque se o voto do eminente Relator, o 
Sr. Juiz Petrucio Ferreira, foi no sentido de negar provimento e manter a sentença, 
afastando este limite de idade, e se no meu caso, acompanho também o voto do Relator, 
não há mais unanimidade dentro da Turma. 
 
VOTO - (PRELIMINAR) 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Dr. Nereu Santos, não estou suscitando conflito 
com decisão desta Turma e sim com a 1ª Turma. 
Há decisões desta Turma em um sentido e da 1ª Turma em outro. É com base no inciso I 
que estou suscitando o conflito. 
O que objetiva este dispositivo é o Tribunal uniformizar a jurisprudência, dando o mínimo 
de prejuízo às partes. 
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Então, melhor é que o Tribunal uniformize a jurisprudência. É o que proponho 
preliminarmente. 
 
VOTO - (PRELIMINAR) 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente, reconheço que há divergência na 
Turma e tal divergência já era anterior a este julgamento. A tendência do meu voto seria 
acentuar esta divergência dentro da própria Turma. 
No caso, quem está suscitando o incidente de uniformização de jurisprudência é o 
eminente Juiz Lázaro Guimarães e, parece-me então, que neste caso o julgamento fica 
suspenso. Segundo o § 1º do art. 95 do Regimento Interno: 
"Reconhecida a ... 
... no prazo de 15 dias" 
Acolho a divergência para uniformizar a jurisprudência. 
 
VOTO - (PRELIMINAR) 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Sr. Presidente, também acolho a 
divergência para uniformizar a jurisprudência. 
 
VOTO 

O SENHOR LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, peço vênia a V. Exa. para discordar 
do entendimento e mantenho a posição de que a exigência do limite de idade, quando 
prevista em lei como é o caso, não contraria a Constituição, desde que não discrimina, 
além do razoável, dadas certas particularidades da carreira pretendida pelo candidato. 
Aqui nesta Turma já invoquei decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal, em 
relação à Constituição passada, o Supremo ainda não apreciou, pelo que tenho 
informação. E, em relação ao dispositivo idêntico, quase com a mesma redação da 
Constituição Espanhola, a Corte Constitucional da Espanha também já decidiu no sentido 
de que se pode fazer a limitação da idade, apesar de disposição da Constituição 
Espanhola, que é quase que reproduzida pela nossa Constituição. 
Mantenho esse posicionamento, pedindo vênia a V. Exa., no sentido de dar provimento à 
apelação para denegar a segurança. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2501-CE 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: FAZENDA NACIONAL 
Apeladas: COISA - CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA SABÓIA LTDA. E OUTRAS 
Procurador: DR. ANTÔNIO DE PÁDUA LOPES DE FREITAS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA-CE 
Advogados: DRS. DAMIANA AUXILIADORA R. DE OLIVEIRA E OUTROS (APDAS.) 
 
EMENTA 

Tributário. Reinvestimento previsto no art. 23 da Lei 5.508/68. Integração à redução da 
correção monetária dos valores depositados a esse titulo pela empresa beneficiária. 
Precedentes. Apelação e remessa improvidas. 
 
ACÓRDÃO 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

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,19 de fevereiro de 1991. 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO .GUIMARÃES: Insurge-se a apelante contra sentença que 
concedeu segurança para reconhecer às impetrantes o direito ao depósito integral do 
valor da correção monetária, que incidir sobre as parcelas correspondentes à redução do 
imposto de renda para reinvestimento, com fundamento no art. 23 da Lei 5.508/68. 
Alega, em resumo, a ilegitimidade do Delegado da Receita Federal para a causa, 
porquanto o ato coativo fora praticado pelo Coordenador do Sistema de Tributação 
Substituto. No mérito, afirma que o ato Declaratório Normativo n.19, de 17.8.89, não 
revogou lei ou Decreto-Lei, sendo razoável o entendimento ali contido, de que a correção 
monetária dos valores posteriores à declaração de rendimentos deveria ser recolhida 
como imposto. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. 
Dispensei nova ouvida do Ministério Público Federal, em razão do disposto no art.17 da 
Lei 1533/51 e da regra do art. 207, RITRF/5ª. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O Delegado da Receita Federal em 
Fortaleza é a autoridade incumbida de apurar o fato do não recolhimento do Imposto de 
Renda e de adotar as providências decorrentes dessa omissão. Por isso está legitimado 
para figurar como impetrado. Rejeito a preliminar levantada nas razões da apelante. 
No mérito, reporto-me ao seguinte trecho do voto que proferi, em caso semelhante na 
Apelação em Mandado de Segurança nº 1590-AL: 
"A questão sob exame cinge-se a se aplicar, ou não, à hipótese de redução de imposto de 
renda para reinvestimento, a regra do art. 15 do Decreto-lei 1.967/82, que determina o 
cálculo das deduções do imposto devido segundo o valor da antiga ORTN no mês fixado 
para a apresentação da declaração de rendimento. 
A autora, para gozar do incentivo fiscal da redução de 40% do IR, deveria depositar no 
Banco do Nordeste do Brasil tantas parcelas quantas fossem as quotas do imposto. Tais 
recolhimentos, seguindo-se a legislação em vigor, deveriam ser atualizados. 
O Ato Declaratório Normativo nº 19, de 17 de agosto de 1989, modificando orientação 
contida no Ato Declaratório nº 11, do mesmo ano, estabeleceu que as parcelas de tais 
depósitos referentes a correção monetária seriam convertidas em imposto. 
A mudança de interpretação é prejudicial ao contribuinte, na medida em que diminui o 
incentivo, retirando-Ihe a correção monetária. 
Creio inaplicável a sistemática prevista no art. 15 do Decreto lei 1.967/82 para as 
deduções, porque nestas não há exclusão do crédito tributário, mas simples destinação 
do imposto a um certo fim, daí a referência do dispositivo a "outras aplicações 
específicas". 
Já na redução, há uma típica isenção parcial e condicionada, de caráter oneroso. A 
empresa tem que apresentar projeto de reinvestimento, apreciado pela Sudene para ter 
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liberados os valores do incentivo que deposita no Banco do Nordeste do Brasil e que 
eqüivalem a 40% do imposto de renda calculado sobre o lucro da exploração. 
A empresa paga as parcelas do imposto e deposita as do incentivo, ambas corrigidas. 
São entes diversos - IR e incentivo-redução - e a correção de um não se confunde com a 
do outro, nem se pode considerar como incentivo apenas os valores até a data da 
declaração de rendimentos e, daí em diante, separar a correção monetária para convertê-
la em imposto. 
Não tem aplicação ao caso, como afirma o ilustre Juiz sentenciante, o parágrafo 3º do art. 
449 do Regulamento do Imposto de Renda, que incide na hipótese de falta de depósito 
das parcelas no exercício financeiro, e sim, o parágrafo 2º, que estabelece que o depósito 
deve ser efetuado no mesmo prazo fixado para pagamento das quotas do imposto. 
É ressabido que a correção não altera a natureza do valor corrigido, apenas repõe, ou 
visa repor, o poder aquisitivo da moeda como originariamente expressa". 
A sentença recolhida adotou esse entendimento, merecendo confirmação por seus 
próprios fundamentos. 
Nego provimento ao apelo e à remessa oficial. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2599 - RN 

Relator: O SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. JALLES COSTA (APTE.) e  

ANTÔNIO PEIXOTO DE ARAÚJO E OUTROS (APDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Processual Civil. Mandado de segurança impetrado por Estado-Membro 
contra atos de Gerentes Adjuntos do Banco do Brasil que retiveram parcelas de 
aplicações financeiras, a título de recolhimento do IOF. Sentença que apreciou o mérito 
da causa e acrescentou à fundamentação o descabimento do writ como substitutivo da 
ação de cobrança. Recursos já repassados ao Tesouro Nacional. Impossibilidade do 
cumprimento de eventual ordem de estorno. Impropriedade da via escolhida. Apelo 
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. 05 de Março de 1991 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente, em exercício 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Insurge-se o apelante contra sentença que 
denegou segurança impetrada, com a finalidade de liberar recursos retidos em razão da 
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cobrança do IOF sobre contas do Estado do Rio Grande do Norte, no Banco do Brasil. 
Alega que as aplicações financeiras da sua renda estão sob o alcance da imunidade 
prevista no art.150, VI, a, da Constituição Federal. 
O Banco do Brasil, em contra-razões, sustentou o caráter excepcional das aplicações 
financeiras dos entes estatais, fazendo incidir a regra do parágrafo 3º do art.150, CF. 
Dispensei nova ouvida do Ministério Público, em razão do disposto no art. 17 da Lei 
1533/51 e no art. 207, RITRF/5ª. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): O impetrante postula a liberação de 
importâncias retidas pelo Banco do Brasil, a título e débito referente ao Imposto sobre 
Operações Financeiras. 
A liminar foi concedida, ordenando o Juiz que "as quantias retiradas das contas do 
Governo do Estado sejam recompostas em uma conta judicial a disposição deste Juízo..." 
fls 19 . 
Acontece que, segundo ofício do Delegado da Receita Federal ao Gerente do Banco do 
Brasil, reproduzido à f. 30, a quantia debitada na conta do impetrante já se integrou à 
arrecadação do IOF, inviabilizando-se a devolução ao Banco do Brasil. E justifica: 
Isto porque os órgãos da Receita Federal não têm acesso físico aos valores arrecadados, 
os quais transitam diretamente entre a rede arrecadadora e o Tesouro Nacional". 
Desse modo, a pretensão de liberação dos valores retidos se revela impraticável, 
restando ao impetrante a opção pela restituição do indevido, na via apropriada. 
Note-se que a instituição financeira, na sistemática do Imposto sobre Operações 
Financeiras, atua como órgão arrecadador, por delegação do Banco Central. A 
responsabilidade pela devolução do valor indevidamente escolhido é da União Federal, a 
cujos cofres é destinada a arrecadação. 
Aplica-se, portanto, a orientação contida na Súmula 269-STF, impedindo o exame de 
mérito da ação, ressalvada a utilização da via ordinária. 
Há ainda a assinalar que o litígio real existe entre Estado-Membro e a União Federal, 
devendo ser dirimido em ação de repetição do indébito, cujo conhecimento compete ao 
Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.102. I, f, da Constituição Federal. 
Por essas razões, nego provimento à apelação. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.673-RN 

Relator: SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Apelante: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
Apelada: ELIZABETE DA SILVA LUNDBERG 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-RN 
Advogados: DRS. GIUSEPPI DA COSTA (APTE.) E  

ALEXANDRE PINTO VARELLA (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ensino Superior. Transferência de estudante. Abuso. 
- Demonstrando as informações que, mesmo transferida para repartição localizada a mais 
de 300 Km da sede da Universidade, a impetrante continuou a freqüentar as aulas de 
quatro disciplinas do Curso de Educação Artística, não pode a estudante funcionária 
valer-se de sua nova transferência para lograr vaga no Curso de Direito. 
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- O judiciário deve evitar situações abusivas que tumultuam a vida universitária. 
- Apelação e remessa providas. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de 
votos, dar provimento à apelação e à remessa, para cassar a segurança, nos termos do 
relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado. 
Recife,14 de março de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: ELIZABETE DA SILVA LUNDBERG impetrou 
Mandado de Segurança contra ato da Câmara de Graduação, integrante do Conselho de 
Ensino e Pesquisa da UFRN por Ihe haver negado o direito de transferência da Fundação 
Universidade Regional do Rio Grande do Norte para a Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, em face de sua relotação da Delegacia de Furtos e Roubos de 
Mossoró-RN para a Coordenadoria de Polícia da Secretaria de Estado da Segurança 
Pública. 
Por esta razão, alega a impetrante ter requerido a transferência da FURRN para a UFRN, 
com o intuito de prosseguir em seus estudos, não tendo sido atendida, havendo assim a 
Câmara de Graduação ferido um direito líquido e certo. 
Requerida a liminar, foi a mesma deferida pelo MM. Juiz Federal a quo para determinar a 
imediata matrícula da Impetrante no Curso de Direito da UFRN, confirmando-a 
posteriormente com a concessão da segurança. 
Às fls. 65/69 a UFRN requereu a denegação da segurança, alegando ter havido 
simulação na transferência. 
Contra-razões às fls. 71 /74. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A impetrante é servidora estadual no Rio 
Grande do Norte e foi transferida da Secretaria de Segurança Pública, com sede na 
Capital norte-riograndense, para a Delegacia de Furtos e Roubos da cidade de Mossoró, 
conforme memorando de 30 de maio de 1989. Posteriormente, em 16 de fevereiro de 
1990, foi novamente transferida para a Coordenação de Polícia Civil - CODEPOL quando 
se achava matriculada no curso de Direito da Fundação Universidade Regional do Rio 
Grande do Norte - FURRN. 
Reconheceu-Ihe a sentença apelada o direito à transferência para o Curso de Direito da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte; reportando-se à jurisprudência transcrita 
no parecer do Ministério Público Federal e transcrevendo ementa do Eg. TRF da 1ª 
Região na AMS nº 89.01.11042-3-MG, além da ementa de julgado desta Turma na REO 
nº 274-RN, em que fui Relator, com a seguinte dicção: 
"Administrativo. Ensino Superior. Aluno. Servidor Público Municipal. Transferência. 
Possibilidade de Abuso. 
- Pacificou-se a jurisprudência em reconhecer que a norma do art.158 da Lei nº 1.711 /52 
aplica-se a todo funcionalismo e não apenas aos funcionários federais. 
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- Embora possa comportar abusos, a precaução para evitá-los jamais poderá acarretar a 
repulsa à pretensão amparada pelo direito, como é o caso desta impetração. 
- Remessa oficial improvida." 
Esclareço que a situação enfocada nesse julgamento não guarda similaridade com a 
discutida nos presentes autos. 
Ali se cuidava de servidor de entidade vinculada à Prefeitura de Natal posto à disposição 
da agência do INAMPS em Caicó. Nesse período, ingressou em escola superior, 
cursando dois períodos, após o que fora devolvido à instituição originária. 
No caso, porém, é visível que a estudante está a utilizar-se de um artifício para lograr 
ingresso no Curso de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Colhe-se 
nas informações, que embora se encontrasse já transferida para a Delegacia de Furtos e 
Roubos em Mossoró, RN, a mais de 300 Km da capital potiguar, a impetrante continuou a 
freqüentar normalmente as seguintes disciplinas do Curso de Educação Artística, no 
período de 13 de setembro de 1989 a 29 de janeiro de 1990: Desenho Publicitário, 
Técnica de Representação Gráfica II, Técnica de Representação Gráfica III e Técnica 
Experimental Comunicação Visual V. Em 18.10.89, inscreveu-se para a Seleção de 
Reopção no Curso de Direito da UFRN. 
Tenho que, embora a norma do art. 158 da Lei nº 1.711 /52, então vigente, deva ser 
entendida em sentido amplo, aplicando-se não só ao servidor federal, mas também ao 
servidor estadual e municipal, é mister que o Judiciário esteja atento a fim de que se 
evitem as situações abusivas, como já tive oportunidade de ressaltar em outro 
julgamento. Ora, se a transferência da servidora não a impediu de continuar freqüentando 
as aulas na UFRN, a 300 km de distância, não há óbice a .que possa prosseguir seus 
estudos no Curso de Direito da FURRN. É mister que se adotem as cautelas necessárias 
a fim de que, a pretexto de assegurar-se proteção ao direito do estudante-funcionário, a 
Justiça não substitua a Universidade. Assegurem-se os direitos. Evitem-se as situações 
abusivas. De outro modo, estará ferida a autonomia da Universidade que ficará impedida 
de planejar o número de vagas a serem oferecidas, pois haverá sempre um sem-número 
de funcionários prontos a serem transferidos para cidades onde o Vestibular é mais fácil, 
obtendo depois vaga em detrimento de colegas mais talentosos. 
Leio para meditação dos eminentes pares o corajoso parecer da Professora ELEIKA 
BEZERRA GUERREIRO, que analisa a situação com clareza e objetividade, reportando-
se a diversos precedentes similares ao caso em julgamento: 
"Elizabete da Silva Lundberg solicita vaga para o Curso de Direito da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, citando como amparo legal para o seu pedido a 
Resolução 141/85 - CONSEPE/UFRN. A interessada junta memorando do Coordenador 
de Polícia do Rio Grande do Norte, que comunica ao Delegado de Furtos e Roubos de 
Mossoró/RN a sua transferência para Natal. Apresenta, ainda, histórico escolar sobre o 
exame vestibular prestado em 1990 e a inscrição em disciplinas na Universidade Regional 
do Rio Grande do Norte (Mossoró) - Curso de Direito. À folha 09, há uma certidão emitida 
pelo setor de pessoal da Secretaria de Segurança Pública, que trata sobre a transferência 
da requerente de Natal para Mossoró, em fins de maio de 1989, e uma nova 
transferência, desta feita de Mossoró para Natal, em fevereiro de 1990. Considerando a 
reiteração dos inúmeros pedidos de transferência de interessados em cursar Direito na 
UFRN, advindos da URRN - (Mossoró), o presente processo, assim como qualquer outro 
que a ele se assemelhe, merece muita cautela ao ser apreciado. Eis alguns desses 
processos: Francisca Tereza Maia Diógenes-Proc. 55481/89; Sandra Maria da Escóssia 
Rosado-Proc. 55943/89; Gilson Xavier de Oliveira Dias-Proc. 52909/90; lracema 
Fernandes de Souza-Proc. 51439/90; Eliana da Silva Lundberg-Proc. 60018/89; Emilson 
Lundberg-Proc. 52196/90. Considere-se que os dois últimos são irmãos de Elizabete da 
Silva Lundberg. Todos os processos aqui referidos são alguns dos muitos que chegam a 
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UFRN no período de um semestre. Estranhamente, os pedidos de transferência acima 
referidos originam-se na URRN - Curso de Direito - e apresentam uma característica 
muito curiosa: os interessados não cursaram qualquer uma das disciplinas para as quais 
se inscreveram. Verifica-se que os numerosos pedidos apresentados para julgamento 
mostram-se desprovidos de um suporte de convencimento e os "expedientes" utilizados 
comprometem, em muito, a seriedade que deve nortear o julgamento de casos dessa 
natureza. É notória a proliferação de pedidos de transferência de Mossoró para Natal - 
Curso de Direito - sem que se tenha conhecimento de existência de qualquer fato 
extraordinário ou fenômeno que pudesse explicar tal procedimento. Sabe-se, sim, que o 
Curso de Direito na UFRN é um dos que apresenta uma maior concorrência em relação 
ao acesso normal - ou seja - o exame vestibular. Por sua vez, é este também o curso que, 
na Câmara de Graduação, parece com o maior número de pedidos de transferência, 
pedidos estes, com as estranhas-características já referidas. A interessada - Elizabete da 
Silva Lundberg -, conforme alusão já feita, aponta para a Resolução 141/85 - CONSEPE, 
a fim de dar respaldo legal ao seu pedido. Segundo Carlos Maximiliano - "toda lei é obra 
humana e aplicada por homens, imperfeita na forma e no fundo, e dará duvidosos 
resultados práticos, se não verificarem com esmero, o sentido e o alcance de suas 
prescrições". Neste sentido, é fundamental para o posicionamento dessa Câmara 
considerar jurisprudência superior acerca de transferência de alunos servidores. Assim é 
que, o Sr. Ministro Dias Trindade, do Tribunal Federal de Recursos, em 18-12-86, ao 
assegurar a transferência de um aluno para a Universidade Federal de Uberlândia (Minas 
Gerais), registra que "... tem sido destacada a finalidade social da norma, assim como o 
dever do Estado para proporcionar educação a todos, sem discriminação, para a 
aplicação de sua exegese, embora os abusos que podem ser e vêm sendo praticados, ao 
abrigo dessa liberalidade, pelo que oponho minha ressalva, para me possibilitar um 
reexame dessa interpretação, em casos em que se patenteiem esses abusos". Ora, ao se 
interpretar a proliferação de pedidos de transferência para o Curso de Direito da UFRN, 
advindos da URRN (Mossoró), é visível a prática do abuso constatado e também previsto 
pelo Sr. Ministro Dias Trindade. O cunho social de que se reveste a norma, que estendeu 
ao servidor estadual o direito de prosseguir seus estudos ao ser transferido, vem sendo 
distorcido e utilizado - em alguns casos - para "assegurar" injustiças. A relatora indaga: 
será a requerente, efetivamente, aluna de um curso de Direito, sem cursar qualquer uma 
das disciplinas para as quais se inscreveu? O caso em julgamento vem comprovar a 
preocupação do Sr. Ministro Dias Trindade. Aqui se caracteriza mais um caso de abuso 
em que Elizabete da Silva Lundberg transfere-se de Natal para Mossoró em maio de 
1989, volta a se transferir em fevereiro de 1990 - desta vez para Natal. Os procedimentos 
utilizados pelos requerentes, citados à fl.17, muito se assemelham - transferências 
intempestivas e pouco compreensivas; nomeação para cargos comissionados e não 
cumprimento de qualquer disciplina para as quais se inscreveram. NormaImente os 
órgãos e/ou instituições envolvidas nesses casos são: Tribunal de Justiça do Estado, 
Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de 
Segurança Pública do Estado, Ordem dos Advogados (RN), CREA (RN) e Secretaria 
Municipal de Administração de Natal. Entende a relatora que o pedido de Elizabete da 
Silva Lundberg se caracteriza como mais um abuso, em que servidores estaduais tentam 
distorcer a finalidade social da norma, que Ihes assegura o direito de prosseguir seus 
estudos quando transferidos, burlando o exame vestibular - o meio regular de acesso ao 
Curso de Direito da UFRN -, pelo menos por enquanto. Compete a uma instituição 
universitária estar atenta aos que se utilizam de mecanismos estranhos e inadequados, 
no sentido de ferir o preceito constitucional que estabelece a igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola (Art. 206 - Constituição do Brasil). Isto posto, somos 
contrários à concessão do pedido de transferência de Elizabete da Silva Lundberg para o 
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Curso de Direito da UFRN". 
(fls. 33/36). 
Devemos estar atentos para a realidade do nosso serviço público, onde até bem pouco o 
ingresso era feito por simples indicação dos políticos e onde transferências e remoções 
nem sempre atendem ao interesse público. Nesses momentos, é útil o enfoque Cossiano 
que vê o direito como conduta compartida, conduta na sua interferência intersubjetiva ou 
a visão tridimensional do mestre Reale, que vê no direito norma, fato e valor. No caso 
concreto, não podemos ficar no mero aspecto normativo, mas também determo-nos 
quanto à situação fática e aos valores envolvidos. 
Isto posto, dou provimento à apelação e à remessa para cassar a segurança. 
É como voto. 
 
VOTO - (ESCLARECIMENTO) 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): A estudante, que aqui aprova, estava 
matriculada no curso de Educação Artística da Universidade. Tenho prova aqui de que ela 
freqüentou o curso de 1984 a 1989. Realmente, durante este tempo todo, ela esteve 
neste curso. Houve também prova de que, não obstante a transferência, ela continuou 
freqüentando as aulas a 300Km de distância do seu local de trabalho. 
O Ministério Público de 1º Grau limitou-se a transcrever a jurisprudência já de todos 
conhecida. 
 
VOTO - (VENCIDO) 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, não obstante o bem elaborado 
voto de V. Exa., manifestando a preocupação que sempre Ihe é peculiar, em casos que 
envolvem situações referentes a vestibular, a transferência de curso, a estudantes 
universitários, entende haver neste caso a realidade do fato em concreto. 
Está devidamente provado que a servidora foi movimentada de uma repartição pública de 
Natal para Mossoró. Nesta cidade, submeteu-se a vestibular para o curso de Direito, 
sendo novamente removida para Natal. Entendo que não interessa saber os motivos 
desta remoção. A verdade é que a servidora foi removida. Desta forma, ocorreram 
claramente as premissas do art. 158, do então vigente Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis, da Lei nº 1.711 de 1952, que dão o direito à transferência de uma faculdade para 
outra, que se localiza onde o funcionário irá trabalhar. Pode ter havido um artifício da 
funcionária - estudante universitária -, obtendo, primeiramente uma remoção para 
Mossoró e, em seguida, outra para Natal. Entretanto, devemos levar em conta que este 
artifício foi legal. Ela agiu de modo lícito. Não vejo, portanto, nenhuma ilicitude, fraude ou 
forma duvidosa quanto ao ato de sua remoção de Natal para Mossoró e desta para 
aquela. Há de se observar também a aptidão, a capacidade de ela enfrentar um vestibular 
em Mossoró e ter sido aprovada. Então, para mim, sem levar em conta estes argumentos 
que V. Exa. apresentou em seu bem elaborado voto, ocorreram todas as condições legais 
que autorizam a sua transferência da faculdade de Mossoró para a de Natal. 
Assim, vendo a coisa, data venia, de um modo objetivo, permito-me divergir de V. Exa. 
para negar provimento à apelação. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sr. Presidente, na verdade, não refuto a 
possibilidade de que em razão da moralidade administrativa, caiba ao Judiciário rever até 
os chamados atos administrativos discricionários. Entretanto, também não posso 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

esquecer que regra o Processo Civil. 
Acredito também, como V. Exa., que o Juiz não pode ser um inocente útil. Acontece que 
vivemos, sob certo ponto, com a segurança do processo, que mais do que nos limitar na 
atividade judicante, também nos traz segurança. 
No caso presente tivesse, inclusive, tanto a autoridade coatora como o Procurador da 
República discutido a existência daquele fato que se apresentou como condição ao 
pedido - transferência -, acredito, então, que o caminho da sentença seria o de apresentar 
um fato que era um obstáculo ao direito e, nesse sentido, não se conhecer do mandado 
de segurança, por existir neste procedimento a inadequação. Desta forma, discutir-se-ia a 
validade ou não dessa transferência, até que ponto ela ocorreu ou não, levando-se em 
consideração as conseqüências de que falei antes. Porque, provada que essa remoção 
foi uma maneira legal ou não de ludibriar a própria realidade fática, deveria o Juiz 
determinar a cobrança de responsabilidade do administrador e do administrado. 
Agora, sendo assim, entendo que o máximo que poderia acontecer era anular-se a 
sentença para se entender que, envolvendo a matéria questão de fato, cassar a sentença 
para que o Juiz julgasse extinto o processo, fazendo um pedido através de um processo 
de conhecimento. O fundamento do pedido é a transferência. Se existe dúvida quanto a 
esta transferência, se esta transferência de fato foi só formal, se esta transferência - até 
pelo ponto de vista de moralidade administrativa - ocorreu ou ofendeu a moralidade, cabe 
ao Judiciário conhecer, mas não em um processo de mandado de segurança. 
Senhor Presidente, eu tinha como obstáculo exatamente a existência desses fatos 
trazidos aos autos, os quais V. Exa. relatava. Na verdade, do ponto de vista técnico-
jurídico, eu encontraria, até como obstáculo à concessão da ordem, a necessidade de 
esclarecer tais fatos, fatos estes que eliminariam o fundamento do pedido. O fundamento 
do pedido é essa transferência. Há duas coisas: a remoção e a transferência, que é o 
pedido. 
Quanto à remoção existe dúvida, com o devido respeito à posição do Dr. Orlando 
Rebouças. Embora existindo no mundo legal, do ponto de 
vista da moralidade administrativa, ficou duvidosa quanto à sua legalidade. 
Do ponto de vista do próprio pedido, que é a transferência, não se pode transferir quem 
não estava, na verdade, freqüentando o curso. É o pedido que objetiva, antes de tudo, o 
aproveitamento de um vestibular de uma Universidade para outra. Então, vai-se - não 
estou fazendo uma crítica à Faculdade de Mossoró - fazer um vestibular que talvez seja 
menos exigente e se quer aproveitar aquele vestibular numa Universidade onde a 
concorrência seja maior. 
Nestes termos, pedindo vênia ao Dr. Orlando Rebouças e vencidos os obstáculos que 
antes se me apresentaram, acompanho V. Exa., entendendo que é um voto que, 
inclusive. preserva a moralidade administrativa. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2730 - CE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ESTADO DO CEARÁ 
Advogado: DR. RUY VIDAL GOMES DA SILVA 
Apelada: FARMÁCIA THALANTY LTDA. 
Advogados: JOÃO IRISFRÂNCIO ROLIM SALES E OUTRO 
 
EMENTA 

Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Farmácia. Assistência Técnica. 
Obrigatoriedade. Autos de infração por ausência de responsável técnico. Pedido para que 
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seja concedido direito à farmácia para celebrar contrato de trabalho com farmacêutico, 
independente de homologação do CRF. Cassação da segurança. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria, dar 
provimento à remessa, tida como interposta, e à apelação, nos termos do relatório e voto 
anexos que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife,11 de abril de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária 
do Ceará concedeu segurança à "Farmácia Thalanty Ltda." Contra atos do Senhor 
Presidente do CRF-CE e da Senhora Diretora Geral do Departamento de Vigilância 
Sanitária do Ceará. 
A sentença contém o seguinte dispositivo ou conclusão - fls. 88/89: 
"ISTO POSTO, concedo a segurança para que a impetrante possa contratar farmacêutico 
que se responsabilize pelo aspecto técnico, dentro da livre negociação - já que não existe 
lei fixando o salário profissional do farmacêutico e os ConseIhos Regionais não dispõem 
de poderes para tanto - sem que tal profissional sofra qualquer tipo de punição por parte 
daquela Autarquia Federal, por aceitar ser contratado com salário inferior a cinco (5) 
salários mínimos, mantendo-se, destarte, a liminar, no tocante à proibição de interdição 
do estabelecimento impetrante. 
Sentença sujeita apenas a recurso voluntário por parte das pessoas jurídicas de direito 
público, não mais existindo o duplo grau (parágrafo único do art. 12 da Lei nº 1.533/51 ), 
em face do que dispõe o art. 5º, caput, da C.F., não permitindo distinção de qualquer 
natureza. Respeita-se, agora, indiscutivelmente, o princípio da igualdade processual (José 
Augusto Delgado, em palestra proferida em 17.10.88, na Escola Oficial da Magistratura da 
Paraíba e decisão proferida na Ap. Civ. nº 335-CE, item 4 - TRF 5ª Região - e Rogério 
Lauria Tucci/José Rogério Cruz e Tucci - in "Constituição de 1988, Processos, 
Regulamentos e Garantias Constitucionais", Editora Saraiva, i 988, págs. 40l44), seja 
porque a desigualdade processual antes admitida entre a Fazenda Pública e o particular 
realmente perdeu o sentido, tendo em vista que as chamadas "múltiplas tarefas" (da 
Fazenda) foram distribuídas, com a Constituição dispondo sobre a criação da Advocacia 
da União, Ministério Público propriamente dito, Defensoria Pública, entre outras, cada 
qual com atribuições específicas/individualizadas. 
Custas a serem reembolsadas pelas impetradas, sendo 80% pelo C.R.F. e 20% pelo 
Departamento de Vigilância Sanitária do Estado do Ceará, sem honorários (STF - Súmula 
512)." 
O Estado do Ceará interpôs apelação, na qual destaca que o agente público do ora 
recorrente tenha agido ilegalmente, ou que estivesse prestes a fazê-lo, pois contivera-se 
nos estritos termos da legislação, sendo indiscutível que a impetrante descumpriu a Lei, 
fato que está sendo apurado em procedimento administrativo, com observância do devido 
processo legal. 
Sem resposta ao recurso, subiram os autos a este eg. Tribunal - fls.100. 
É o relatório. 
 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Em abril de 1990, a pessoa jurídica 
impetrante foi autuada pelo Conselho Regional de Farmácia e pelo Departamento de 
Vigilância Sanitária do Ceará. 
Menciona o primeiro auto ter sido infringido o art. 24 da Lei Federal nº 3.820/60, isto é, por 
não haver responsável técnico pela Farmácia - fls. 32. 
O segundo auto registra infrações à Lei Estadual nº 10.760/82, art. 146 e 147, pela 
constatação das seguintes irregularidades - fls. 35: 
"O estabelecimento funciona sem a prévia licença do Órgão de Vigilância Sanitária e sem 
a presença de um técnico responsável, fato pelo qual o autuado poderá ser punido, 
conforme art. 229, inciso III da Lei nº 10760, de 16.12.82, ficando ciente que responderá 
Processo Administrativo que se inicia com o presente AUTO DE INFRAÇÃO. tornando-o 
passível das penas de ADVERTÊNCIA, INTERVENÇÃO E/OU MULTA." 
Estes foram os únicos atos concretos praticados com referência à impetrante. 
Não há qualquer prova de que a Farmácia em lide tenha rescindido contrato de trabalho 
técnico, ou ficado impossibilitada de fazê-lo por conta de qualquer ato ou recomendação 
do CRF ou do Estado recorrente. 
Se a impetração, ajuizada em 17.05.90 pretendia atacar a deliberação do CRF, expedida 
em 20.09.89 (fls. 15), destinada a fixar tabela de honorários dos profissionais de farmácia, 
de caráter operante e de efeitos concretos, ainda assim não teria êxito, por se ter 
consumado a decadência. A resolução foi publicada em 20.09.89 e o ajuizamento ocorreu 
em 17.05.90. 
Como está claro nos autos. as autoridades impetradas, ao lavrarem os autos, agiram no 
estrito cumprimento do dever legal, verbis - fls. 48/49: 
"O certo é que a impetrante, quando visitada pelos fiscais da impetrada, não comprovou 
quer pela presença do profissional habilitado (não se olvide que a lei a exige em todo o 
horário do expediente), quer pelo documento hábil (no caso o contrato de trabalho), o 
efetivo cumprimento de seu dever legal, o que ela própria admite. 
MM. Juiz: 
Independentemente dos conflitos existentes entre a impetrante e o Conselho Regional de 
Farmácia existe um valor maior a ser preservado, que é a saúde da população de 
Fortaleza. Pois a saúde encontra-se ameaçada acaso permaneça a impetrante sem um 
responsável técnico, cuja presença em Farmácias e Drogarias, mais do que uma 
obrigação legal é imperativo salutar por impedir o uso indevido de psicotrópicos e 
medicamentos, o que ocorreria se porventura pessoas sem a competente formação 
continuassem a atuar sem a devida supervisão. 
Por fim, é necessário realçar mais uma vez que a competência do Estado do Ceará, por 
intermédio de seu órgão de Vigilância Sanitária, em fiscalizar os estabelecimentos 
fornecedores de substâncias químicas, decorre da Lei Federal nº 5.991 /73 (art. 44 e da 
Lei Estadual nº 10.760/82 (art.143). Ressalte-se, por oportuno, que os Autos de Infração 
na 058 e 059, acostados aos autos deram início ao procedimento administrativo cabível, 
com direito à defesa da impetrante, a qual inclusive já foi oferecida." 
Não vislumbro qualquer ilegalidade. 
Com estas considerações, dou provimento. Casso a segurança. 
É como voto. 
 
VOTO - (VENCIDO) 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, permito-me divergir do 
eminente Relator. Nego provimento à apelação por entender que a medida do Conselho 
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Regional de Farmácia fere o direito ao livre contrato, à livre negociação salarial entre as 
partes e até mesmo ao acordo de trabalho. O ato do Departamento de Vigilância Sanitária 
do Estado tem estreito liame com a restrição que é feita pelo Conselho Regional de 
Farmácia. Estando o impetrante impedido de contratar o técnico livremente, vem o 
referido órgão estadual e multa, pela falta de farmacêutico. 
De sorte que, pelas mesmas razões expendidas no voto que relatei, nego provimento à 
apelação. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.769 - AL 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Apelante: ADUSA - ADUBOS NORDESTINOS S. A. 
Apelado:  DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS 
Advogados: DRS. MARIA AMÉLIA SARAIVA RIBEIRO PINTO E OUTROS (APTE.) 
 
EMENTA 

- Tributário. Adicional ao Frete para renovação da Marinha Mercante. Isenção. 
Necessidade de pronunciamento do Ministério das Relações Exteriores. Impropriedade da 
via mandamental. 
1. - O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante não é incompatível com o 
ICMS, não violando a sua cobrança a Constituição Federal de 1988. precedentes desta 
Corte: AMS 2158, AMS 2198. 
2. - O direito à isenção exige a certificação do Ministério das Relações Exteriores a 
respeito da existência de acordo internacional entre o Brasil e o país do qual provém a 
mercadoria. 
3. - Como tal pronunciamento ainda não houve e não integrando a lide os agentes do 
aludido Ministério, há dúvida quanto ao pleito da impetrante insanável via writ of 
mandamus, de natureza célere e com prova pré-constituída. 
4. - Apelação improvida. Ressalvada a possibilidade de acesso às vias ordinárias. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à apelação, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 02 de abril de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: ADUSA-ADUBOS NORDESTINOS S/A impetrou 
Mandado de Segurança contra ato do responsável pelas atribuições pertinentes à área de 
arrecadação do Adicional do Frete para Renovação da Marinha Mercante, da extinta 
agência da SUNAMAM, em Maceió - AL. Aduz ser inconstitucional o referido adicional  
por não ter sido recepcionado pela Carta Magna de 1988 e por ter a mesma descrição 
legal, reservada pela C. F. ao ICMS. 
Alega, ainda, fazer jus à isenção do adicional. Para tal fato Ihe ser reconhecido, requereu 
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ao Ministério das Relações Exteriores, com base nos Decretos nºs 2.404/87 e 2.414/88. 
Liminar concedida para, mediante depósito, ser desembaraçada a mercadoria importada. 
A autoridade impetrada, em preliminar, afirma descaber o writ contra a lei em tese e ser a 
via mandamental imprópria para a discussão da inconstitucionalidade do AFRMM. No que 
tange ao mérito atesta ser desamparado pela lei o pleito isencional, inexistindo direito 
líquido e certo a proteger. 
Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da segurança. O MM. Juiz 
monocrático decretou a extinção do feito sem exame do mérito, ressalvando a 
possibilidade do ingresso nas vias ordinárias. Assevera não ter a autoridade coatora 
praticado ato lesivo ao direito da impetrante e ser necessário "corrigir ato de autoridade 
não chamada a integrar a relação processual, o Ministro das Relações Exteriores". 
A impetrante apela da decisão. Alega não ter culpa pela lentidão do Ministério das 
Relações Exteriores e ser a SUNAMAM, através de seus órgãos e agentes, responsável 
pela coordenação e controle da arrecadação do AFRMM. 
Não foram apresentadas contra-razões. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A questão de inconstitucionalidade do 
AFRMM já foi objeto de julgamento em Apelações em Mandado de Segurança onde fui 
relator. Cito as seguintes: AMS 2158 e AMS 2198. Na oportunidade concluí pela 
compatibilidade da lei que criou o mencionado Adicional com a Carta Magna de 1988 e 
pela possibilidade do mesmo, por não ter natureza tributária, coexistir com o ICMS. Na 
AMS n 2158 - PE, assim me pronunciei: 
"O adicional em exame não tem natureza tributária. Os fatos geradores são distintos. O 
AFRMM, como o próprio nome já indica, tem finalidade específica de gerar recursos, com 
o recoIhimento de percentual do montante do frete, para renovar a marinha mercante. É 
devido, à medida em que se utiliza dos transportes marítimos e da infra-estrutura 
portuária nacional. 
O ICMS é devido quando há a modificação de titularidade das mercadorias. Pode ocorrer 
dentro de um mesmo Estado da Federação, ou entre vários. A mercadoria pode ser 
transportada de diversas formas. O AFRMM é específico, tem objetivo estabelecido. O 
ICMS é genérico. Não coincidindo as bases de cálculo e os fatos geradores, a lei que 
criou o AFRMM não é inconstitucional." 
Descartada a argüida inconstitucionalidade do AFRMM, resta examinar o benefício 
isencional a que visa a impetrante. Importante o registro do trecho da sentença recorrida, 
onde se lê: 
"À petição inicial veio anexado o pedido (telex) de isenção do referido adicional, 
encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, na forma da lei, portanto. 
Desse pedido não se tem, oficialmente, notícia de que tenha sido encaminhado, depois 
das providências a cargo do Ministério das Relações Exteriores ao Conselho Diretor do 
Fundo da Marinha Mercante, órgão do Ministério da Infra-estrutura e administrador do 
Fundo, para reconhecimento da isenção do adicional respectivo, se for o caso. 
Pois bem, a autoridade impetrada não praticou ou deixou de praticar nenhum ato lesivo 
ao direito da Impetrante, pois, como se vê, o Ministério das Relações Exteriores recebeu o 
pedido de encaminhamento da isenção e, ou não Ihe deu seguimento ou Ihe dando, não 
recebeu solução no âmbito do Fundo da Marinha Mercante, no Ministério da Infra-
estrutura. Como quer que seja a autoridade imetrada não tem poderes para fazer ou 
deixar de fazer alguma coisa, senão depois de regular tramitação do pedido de isenção, 
seja no Ministério das Relações Exteriores, seja no Ministério da Infra-estrutura." 
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É fato. A isenção só pode ser reconhecida após o pronunciamento do Ministério das 
Relações Exteriores a respeito da vigência de acordo comercial entre o Brasil e o país do 
qual a mercadoria importada seja procedente. É certo que se pode prejudicar o particular 
pela demora da Administração Pública em se pronunciar sobre um requerimento seu. Mas 
o mandado de segurança, via expedita, exige prova pré-constituída, direito líquido e certo. 
Enquanto o Ministério das Relações Exteriores não declarar expressamente que estão 
atendidos os requisitos para a isenção, não se pode exonerar a impetrante do 
recolhimento do adicional. O Decreto nº 97.945/89, que regulamenta tal isenção 
condiciona-a, em seu art. 4º, a um pedido formulado perante o Ministério das Relações 
Exteriores. Até que este certifique a existência do acordo internacional entre o Brasil e o 
país de onde se origina a mercadoria, não há, pois direito líquido e certo a proteger. O 
direito mencionado, primeiramente, e a SUNAMAM e sua sucessora por ocasião da 
implementação da isenção, acaso cabível. 
A impetrante, portanto, tem seu direito subordinado à ação de várias autoridades, entre a 
s quais uma que nem mesmo integra a relação processual, em qualquer condição. Não há 
direito líquido e certo, falta-Ihe um requisito essencial, que é a declaração do Ministério 
das Relações Exteriores. Deveria a impetrante ter lançado mão de Ação Cautelar 
preparatória de Ação Declaratória de Isenção, onde, aí sim, poderia ser realizada uma 
instrução rica em elementos a subsidiar uma decisão acertada do juízo, após ouvir o 
Ministério diligenciar a respeito do reconhecimento do benefício da isenção, etc. 
Dependendo a isenção, de manifestação do Ministério das Relações Exteriores, que não 
integra a relação processual, e imprescindindo de dilação probatória, há que se confirmar 
a sentença recorrida, onde se constata a impropriedade da via mandamental. Mantenho a 
ressalva ali consignada, que consiste na faculdade de acesso às vias ordinárias. 
Nego provimento à apelação. 
É como voto. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2850 - SE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Apelante: OLÍMPIO DE SOUZA CAMPOS JÚNIOR 
Apelada: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. OSVALDO COTIAS DE ANDRADE (APTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ato de imposição fiscal. Autoridade coatora. 
Autoridade coatora é aquela que ordena ou omite a prática do ato impugnado. Não se 
exige, entretanto, uma ordem expressa e específica. Basta que o executor do ato atue em 
obediência à orientação do superior dotado de poderes de correção, para que seja 
identificado como este, e não aquele, a pessoa contra a qual deve ser impetrada a 
segurança. 
Em matéria de imposição fiscal ilegal, a autoridade coatora é o chefe do serviço de 
arrecadação e não o fiscal subordinado. 
Apelação a que se dá provimento para anular a sentença recorrida. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação em Mandado de Segurança nº 
2850 - SE, em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, dar 
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provimento à Apelação, nos termos do relatório e notas taquigráficas constantes dos 
autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife,18 de abril de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: OLÍMPIO DE SOUZA CAMPOS JUNIOR, 
devidamente qualificado nos autos, impetrou Mandado de Segurança contra ato ilegal 
atribuído ao DELEGADO DA RECEITA FEDERAL em Sergipe, objetivando a declaração 
de nulidade de auto de infração 
fiscal. 
O MM. Juiz a quo, acolhendo prejudicial de ilegitimidade passiva ad causam do 
impetrado, "denegou" a segurança. 
Inconformado, apela o impetrante com razões às fls. 73/75. 
Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos. 
Parecer da Procuradoria da República às fls. 83, circunscrevendo-se a opinar pelo 
desprovimento do apelo. 
Peço inclusão na pauta de julgamento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A impetração ataca o ato de lavratura 
de auto de infração fiscal, levado a efeito por fiscal do Departamento da Receita Federal 
em Sergipe. 
O douto sentenciante, ao se pronunciar sobre a preliminar de ilegitimidade, consignou seu 
pensamento sobre não ser o Delegado Regional da Receita Federal a autoridade 
responsável pela prática do ato inquinado de ilegal, nesses termos: 
"Não há dúvidas de que o fiscal autuante é subordinado ao Delegado da Receita Federal, 
como os demais funcionários do fisco federal em Sergipe. Tal não significa que todos os 
atos praticados no âmbito de sua repartição e considerados ilegais ou abusivos possam 
ser atribuídos a S. Sª, daí exsurgindo sua legitimidade para figurar no pólo passivo da 
relação processual no writ. E indispensável sua participação, ordenando ou omitindo a 
prática do ato impugnado." 
Como se vê, da leitura do trecho acima, o julgador descaracteriza a legitimidade do 
Delegado da Receita para figurar no pólo passivo da demanda, por considerar que não 
houve, da parte daquele, ordem para prática do ato atacado, compreendendo-se, 
portanto, que o fiscal agiu dentro do âmbito de sua exclusiva competência. 
Com todo o respeito que merece o nobre prolator da sentença recorrida, permito-me 
discordar do seu ponto de vista. 
Como se sabe, a autoridade é aquela que ordena ou omite a prática do ato impugnado. 
Não se exige, entretanto, uma ordem expressa e específica. Basta que o executor do ato 
atue em obediência à orientação do superior dotado de poderes de correção, para que 
seja identificado como este, e não aquele, a autoridade contra a qual deve ser impetrada 
a segurança. 
Nesse sentido, pauta-se a linha jurisprudencial mais autorizada, considerando autoridade 
coatora a que dispõe de poderes para corrigir o ato acoimado de ilegal (RTFR 146/339, 
RT 508/74, RJTJESP 99/166). 
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No caso in examine, o fiscal apresenta-se como simples executor material do ato 
hostilizado, sujeito às ordens do Delegado Regional da Receita, que poderia, usando do 
seu poder de decisão, corrigir o ato. 
Hely Lopes Meirelles nos ensina que numa imposição fiscal ilegal, a autoridade coatora é 
o chefe do serviço de arrecadação e não o fiscal subordinado. O ensinamento do mestre 
vem expresso nos seguintes termos: 
"Numa imposição fiscal ilegal, atacável por mandado de segurança, o coator não é nem o 
Ministro ou o Secretário da Fazenda que expede instruções para a arrecadação de 
tributos, nem o funcionário subalterno que cientifica o contribuinte da exigência tributária; 
o coator é o chefe do serviço que arrecada o tributo e impõe as sanções fiscais 
respectivas, usando do seu poder de decisão." 
("Mandado de Segurança e Ação Popular", 7ª ed. amp., págs. 28 e 29). 
Por outro lado, mesmo que assim não fosse entendido, o Delegado Regional, ao fazer a 
defesa do ato impugnado, na peça informativa de fls. 25, teria sanado a irregularidade 
processual, legitimando-se para figurar no pólo passivo da demanda. 
A Jurisprudência tem consolidado esse entendimento, de que a autoridade superior que 
encampa o ato da inferior se torna coatora (RTJ 76/506; RT 607/95, 622/76; RF 300/201; 
RJTJESP 103/165). Se outra seria a autoridade responsável pelo ato impugnado, mas o 
superior intervém no processo e o defende, fica regularizada a situação não cabendo a 
declaração de extinção do processo (RT 520/106, 571/77, RJTJESP 87/177, 103/165, 
108/173, 108/174,109/151 ). 
Ante tais considerações, dou provimento ao apelo, para anular a sentença recorrida 
determinando a descida dos autos à Instância de origem, a fim de ser proferida nova 
sentença de mérito. 
É como voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, acompanho o Relator porque a 
fiscalização da Receita Federal sempre age mediante ordem de serviço emanada da 
autoridade superior. No presente caso, o Delegado da Receita Federal, tendo ordenado o 
ato de fiscalização, é, portanto, autoridade coatora; é autoridade legítima para figurar no 
pólo passivo da impetração. 
 

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2879 - AL 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Apelante: ALOYSIO JOSÉ PEIXOTO PATURY GALVÃO 
Apelada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. LUCIANO AMÉRICO GALVÃO FILHO (APTE.) E  

EVERALDO JOSÉ LYRA DE ALMEIDA E OUTROS (APDA.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Indeferimento da inicial. 
Pode ser declarado incidenter tantum a inconstitucionalidade de lei em qualquer grau de 
jurisdição. 
Impetração contra os efeitos concretos da norma jurídica. 
Bloqueio dos cruzados novos. Prova. Extrato bancário. 
Não constitui causa de inépcia da inicial o requerimento genérico de produção de provas 
nem o pedido de condenação em honorários advocatícios, em sede de mandado de 
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segurança. 
Parcial provimento do apelo. 
Impetração que deve ter regular processamento. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, dar parcial 
provimento ao apelo, nos termos do relatório e voto anexos, que passam a integrar o 
presente julgamento. 
Recife, 25 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Trata-se de apelação interposta por ALOYSIO JOSÉ 
PEIXOTO P. GALVÃO da sentença do MM. Juiz Federal da 4ª Vara da Seção Judiciária 
de Alagoas, Dr. Sebastião José Vasques de Moraes, que indeferiu in limine a segurança 
impetrada contra ato do Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal de 
Alagoas e, na qualidade de litisconsorte passivo, o Superintendente Regional do Banco 
Central do Brasil em Recife, visando à liberação dos cruzados novos retidos e à 
declaração de inconstitucionalidade da Lei 8.024/90, que bloqueou os depósitos de sua 
conta remunerada. 
No entendimento do MM. Juiz monocrático, não compete ao Juízo de 1º grau declarar a 
inconstitucionalidade da lei, matéria esta de competência exclusiva e originária do 
Supremo Tribunal Federal, em face do art. 102, III, alínea b da CF. Ressalta, ainda, a 
impropriedade da via mandamental, quando o reconhecimento do direito do autor carecer 
de provas. 
Alega o apelante ter o Juiz a quo se equivocado quanto à interpretação stricto sensu dada 
ao dispositivo constitucional mencionado, e traz aos autos cópias da sentença da lavra do 
próprio Juiz sentenciante, onde o mesmo declara a inconstitucionalidade de Lei (fls. 
28/29). Pede seja anulada a sentença recorrida e declarada a inconstitucionalidade da Lei 
8.024/90, com a conseqüente liberação dos depósitos indisponíveis. 
Sem resposta ao recurso, subiram os autos a este Tribunal, vindo-me conclusos por 
distribuição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Apela ALOYSIO JOSÉ PEIXOTO PATURY 
GALVÃO da sentença de fls. 17/19, que indeferiu a petição inicial de mandado de 
segurança sob os seguintes fundamentos: 
a) impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade de lei por Juiz de primeiro grau; 
b) ter o impetrante protestado pela produção de "todo gênero de prova em direito 
admitido"; 
c) ser incabível a condenação em honorários, requerida na inicial; 
d) não ter o requerente demonstrado "em que medida viu-se privado 
de seus bens". 
Distingue-se a ação direta de inconstitucionalidade, de competência do Colendo STF (CF. 
art. 102, I, alínea a) do pedido de declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum, 
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ou seja formulado nos autos de ação judicial e de eficácia apenas inter partes. Ensina 
José Afonso Silva que: 
"À vista da Constituição vigente, temos a inconstitucionalidade por ação ou por omissão e 
o controle da constitucionalidade é o jurisdicional, combinando os critérios difuso e 
concentrado, este de competência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, temos o 
exercício do controle por via de exceção e por ação direta de inconstitucionalidade. De 
acordo com o controle por exceção, qualquer interessado poderá suscitar a questão de 
inconstitucionalidade, em qualquer processo, seja de que natureza for, qualquer que seja 
o juízo." 
(in Curso de Direito Constitucional Positivo. 6ª edição, pág. 50.) 
No caso, o impetrante não requer seja declarada inconstitucional a lei em tese. mas ataca 
os efeitos concretos gerados pela Lei nº 8.024 90 que entende ferir dispositivos da 
Constituição Federal. 
Na petição inicial, narra em "que medida" teria sido violado seu direito: 
"O autor deste mandamus é possuidor de uma Conta Remunerada (c.c nº 01000404-9 - 
Agência (Breda) João Severiano, 42 - Centro) na instituição bancária-ré. 
Em 15 de março passado, o governo federal - através da Med. Prov. nº 168/90 - proibiu o 
resgate de qualquer valor superior a NCZ$ ou CR$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados 
novos ou cruzeiros). O resto do valor está em indisponibilidade. A med. supracitada 
outorgou poderes ao Banco Central para operacionalizar isto, descentralizou por 
delegação a competência necessária para proibir os saques às contas correntes. Na 
Páscoa, o Congresso Nacional aprovou a Med. Prov., que virou a Lei nº 8.024/90, 
mantendo a proibição. 
Recentemente, este autor foi à Caixa Econômica Federal tentar sacar o seu dinheiro e 
informaram-Ihe que não poderá retirar o dinheiro." 
Ao final requereu: 
" .. a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 8.024/90, com o efeito inter partes, 
para anular o ato da autoridade coatora, ao teor do art.102, item III, alínea b da 
Constituição Federal e da Med. Prov. nº 182 90..." 
Juntou o extrato bancário com o saldo de sua conta corrente no dia 13 03 90 (fls.12). 
Têm ambas as Turmas deste E. Tribunal apreciado apelações em Mandados de 
Segurança impetrados com os mesmos fundamentos do presente, e instruídos apenas 
com o extrato bancário. 
Entende-se que tendo sido praticado o ato impetrado por força de lei, aplicável a tantos 
quanto fossem titulares de ativos financeiros, basta a prova da titularidade da conta, com 
numerário superior a NCZ$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos) para que esteja 
comprovado de logo a extensão do ato, que se alega lesivo a direito individual. 
Assim, improcede o entendimento de que o impetrante não teria apontado o ato tido por 
inconstitucional e de que não teria o eminente julgador a quo competência para conhecer 
do pedido. 
Quanto ao requerimento de produção de provas, não macula a natureza do mandamus, já 
que acompanhado da prova do ato atacado, de modo a tornar possível o conhecimento 
do pedido. 
Trata-se de mero requerimento "de estilo" em outros tipos de ação. Mesmo formulado 
inadequadamente em Mandado de Segurança, não é motivo de indeferimento da inicial. 
Saliento que. mesmo em sede de segurança, tem-se admitido a produção documental 
após a impetração, pelo que não seria de todo inadmissível o protesto genérico contido na 
inicial: 
"Art. 10 - A lei exige que o impetrante taça prova pré-constituída dos fatos alegados; mas 
prestadas as informações, admite-se que junte documento, desde que se destine a 
contraditar informações ou a fazer prova de fato superveniente (CPC 397), procedendo-se 
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na forma do art. 398 do CPC (TFR 2ª Turma, rel. o Min. Jesus Costa Lima, AMS Nº 
91.806-SP e 95.764-RJ, DJU 23.06.83, p. 9.343, ambos da 1ª col., em). Contra, em parte  
não admitindo a aplicação do art. 397 do CPC: RT 492/116, 2ª CoI." 
(in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 19ª edição, pág. 887). 
No mesmo sentido, o requerimento da condenação em honorários advocatícios. 
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, há quem defenda a possibilidade 
de imposição do pagamento da verba advocatícia em sentença concessiva de segurança. 
Embora, particularmente, tenha entendimento em sentido contrário, e continue a aplicar a 
Súmula 512 do Colendo STF, nada impede que a parte requeira a condenação na inicial, 
competindo ao julgador deferir ou não o pleito, mas nunca considerá-lo inepto. 
Não sendo hipótese de indeferimento da inicial, nos termos do art. 8º da Lei nº 1.535/51, 
dou parcial provimento ao apelo, determinando a baixa dos autos ao Juízo da 4ª Vara 
Federal de Alagoas, a fim de que tenha o feito regular processamento. 
É como voto. 
 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 40 - PE 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Parte A: INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL - IAA 
Parte R: USINA CATENDE S A 
Suscitante: JUÍZO FEDERAL DA 2ª VARA - PE 
Suscitado: JUÍZO FEDERAL DA 4ª VARA - PE 
 
EMENTA 

Processual Civil. Conflito de Competência. Interpelação Judicial. Prevenção. 
- Nas interpelações judiciais, inexiste na verdade, ação, pois esta pressupõe lide, 
pretensão resistida, conflito de interesses a ser dirimido pelo Judiciário. 
- Como bem preleciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, na interpelação judicial, a 
atividade do juiz é meramente administrativa, nada tendo de jurisdicional. De forma que a 
função julgadora se exaure com o deferimento ou indeferimento da medida, não se 
estabelecendo prevenção de competência, para futuro e eventual processo. 
- Improcedência do conflito. 
 
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 de votos, julgar improcedente o 
conflito, declarando competente o juízo suscitante. na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife. 05 de dezembro de 1990 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo 
Dr. FRANCISCO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, MM. Juiz Federal da 2ª Vara da Seção 
Judiciária de Pernambuco. 
Afirma que o IAA promoveu, perante a 4ª Vara, Interpelação Judicial contra a Usina 
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Catende S A. Esta, posteriormente, ajuizou Ação Cautelar, que foi distribuída para a 2ª 
Vara, seguindo-Ihe a ação principal. 
O MM. Juiz da 9ª Vara, reconhecendo conexão, redistribuiu para o Juízo Suscitante Ação 
de Busca e Apreensão, proposta pelo IAA. 
O ora suscitante, ao argumento de que a competência para processar e julgar ação que 
tenha sido prececida de Interpelação Judicial é do Juízo por onde se processou referida 
Interpelação, determinou a reunião das ações e as redistribuiu para a 4ª Vara. O MM. Juiz 
desta, por sua vez, entendendo inexistir conexão, devolveu os autos daqueles processos 
ao MM. Juiz da 2ª Vara, que suscitou o presente conflito. 
Informações do MM. Juiz Suscitado às fls. 44%45. 
A douta Procuradoria Regional Federal opina pela improcedência do conflito. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Pronunciando-se sobre o assunto, o 
Egrégio Tribunal Federal de Recursos, por sua Quinta Turma, assim decidiu: 
"Agravo de Instrumento. Processo Civil. Notificação. Jurisdição Preventa. 
I - A notificação sempre será notificação, com os efeitos a ela inerentes, não importando 
para qual medida está servindo de preparatória. 
II - Se requerida, na forma do CPC, livro III, Capítulo II, Seção X, não poderá, sem 
violação de lei, ser privada dos efeitos regulares a ela atribuídos, um dos quais é prevenir 
a jurisdição para conhecer a ação principal. 
III - Improvimento do agravo." (AG 48.337-DF, Rel. Ministro PEDRO ACIOLI, RTFR 15121 
). 
E por sua Sexta Turma, também decidiu: 
"Processual Civil. Notificação. Prevenção. 
A Notificação não tem força necessária para fazer com que a ação principal seja 
distribuída por dependência, pois o Juiz da notificação apenas faz levar ao conhecimento 
de uma das partes o que foi requerido pela outra, sem julgar ou decidir. 
Agravo improvido." (AG. 54.760 - MG, Rel. Ministro Assis Toledo, RTFR 164 55). 
Encontramos, ainda: 
"A notificação judicial (CPC 867) não previne a competência do Juízo (RT 503/151, 
541/199, 544/173, em., 617/45, RJTJESP 105/279, JTA 89,168, 89/270). Contra: RTFR 
151/21, BT 501 197 (in THEOTÔNIO NEGRÃO, "CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR." Ed. Revista dos Tribunais. 19ª edição, pág. 
375, notas ao art. 800). 
E ainda: 
"A notificação, com caráter de ação contenciosa, a que se refere o art. 27 da Lei 6.766, de 
19.12.79, geraria prevenção. 
Embora o pedido notificatório possa ter tal sentido, não o tem se o processo se exaure 
com a notificação pura e simples do requerido, com entrega à parte na forma do art. 872 
do CPC (RF 288 263)." (ob. cit.). 
A jurisprudência pátria, como se pode verificar, não é uniforme. 
O cerne da questão está em se saber qual a natureza jurídica dessas cautelares. 
GALENO LACERDA a esse respeito doutrina com propriedade: 
"Assim, nas antecipações de prova, nas justificações, nos protestos, nas interpelações, 
nas notificações, o juiz exerce essa função de mero agente documentador ou 
comunicador de vontade, sem nada julgar ou decidir. Por isto, classificamos tais 
providências como voluntárias, administrativas, não-jurisdicionais, e repudiamos 
peremptoriamente a errônea doutrina, fruto de graves equívocos em matéria de Teoria 
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Geral do Processo, que vê nos simples pedidos voluntários de realização de tais atos o 
exercício de um direito de ação. Ação só existe, repetimos novamente, onde houver lide 
e, por isto, se reclamar juízo, atividade jurisdicional, decisão, sentença, execução. 
("COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL." VOL. VIII, 3ª edição. Ed. 
Forense, pág. 268/269.) 
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, tratando da questão, assim relaciona: 
"Escapa, também, à eficácia da prevenção aqueles casos em que a medida preventiva 
não é propriamente uma medida cautelar e não tem o caráter de providência preparatória 
de outra ação, como ocorre em alguns tipos de exame ou exibição de livros contábeis, 
nos protestos, notificações e interpelações, nas justificações, etc. ("CURSO DE DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL", vol II, Ed. Forense 4ª edição, pág. 1136.) 
E continua: 
"O processado é documento de livre disposição da parte. 
Não há, nos protestos, notificações e interpelações qualquer espécie de sentença, nem 
mesmo homologatória. 
Na realidade, a atividade do juiz é meramente administrativa, nada tendo de jurisdicional. 
É em tudo igual à do oficial do Registro de Protestos, nos casos de protestos de títulos 
cambiários. "Toda função julgadora se exaure com o deferimento ou indeferimento" da 
medida. 
Por isso, do protesto, da interpelação ou da notificação não resulta prevenção de 
competência para o futuro e eventual processo, como se dá nas verdadeiras ações 
cautelares preparatórias." (ob. cit. pág.1288). 
Realmente, ação pressupõe lide, pretensão resistida, conflito de interesses a ser dirimido 
pelo Poder Judiciário. E não há nas cautelares de interpelação, notificação ou protestos, 
resistência ao pedido. Tanto assim o é que nas referidas cautelares não se admite defesa 
(art. 871, do CPC), e não é emitido qualquer pronunciamento judicial. A jurisdição exaure-
se com a intimação do requerido e a entrega dos autos à parte requerente, 
independentemente de traslado (art. 872, do CPC). Não se há de falar-se, portanto, em 
ação. 
Desfaço, ainda, que o instituto da prevenção objetiva evitar decisões divergentes 
incompatíveis entre si, de forma a pôr em risco o ordenamento jurídico, o bem-estar 
social, o que jamais aconteceria no caso em apreciação, pois, como já foi dito e é sabido 
por todos, na interpelação o juiz não decide, não julga. 
Com estas considerações, julgo improcedente o conflito. 
É como voto. 
 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 990-AL 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Embargante: AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE 
Embargada: UNIÃO FEDERAL 
Advogados: DRS. EDUARDO JOSÉ PINTO DE CAMPOS e OUTRO (EMBTE.) 
 
EMENTA 

Tributário. Contribuições para o IAA. Alteração do fato gerador. 
Legitimidade de sua exigência no mesmo exercício fiscal. 
I - As contribuições para o IAA, com a edição do DL n.1.952/82, poderiam ser exigidas no 
mesmo exercício de sua edição, desde que a alteração de suas alíquota e base de 
cálculo era admissível nos termos do § 2º, do art. 21, da CF de então. 
II - Embargos conhecidos e providos. 
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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, à unanimidade, dar 
provimento aos embargos, 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, 09 de abril de 1991. 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Cuida-se de Embargos de Declaração que interpõe 
AGRO INDÚSTRIAS DO VALE DO SÃO FRANCISCO S/A - AGROVALE - contra acórdão 
desta Turma, de minha lavra, assim ementado: 
"EMENTA - Tributário. Contribuições para o IAA. Natureza. 
Princípio da anterioridade. 
I - A Emenda Constitucional nº 08/77 não exclui a natureza tributária das contribuições 
destinadas à intervenção no domínio econômico, dentre as quais a instituída pelo 
Decreto-lei nº 308, de 28.02.67. 
II - O adicional às contribuições incidentes sobre o açúcar e o álcool. instituído pelo 
Decreto-lei nº 1.952, de 15.07.82, desde que não criou hipótese de incidência, mas tão-
somente alterou a alíquota e a base de cálculo constantes do diploma instituidor daquelas 
contribuições, pode ser exigido no mesmo exercício de sua criação, sem que tal importe 
em ofensa ao princípio da anterioridade. Precedentes jurisprudenciais. 
III - Sentença que se reforma". (fls. 301 ). 
Alega a Embargante que o acórdão limitou-se a tratar da ilegalidade da cobrança do 
adicional às contribuições incidentes sobre o açúcar e o álcool, instituído pelo Decreto-lei 
na 1.952/82, mas tanto na inicial quanto na apelação a Embargante insistira na ofensa ao 
princípio da anterioridade quando o IAA "pretendera que o fato gerador das contribuições, 
criadas a partir do Dec.-Lei nº 308 67 tivesse sua materialidade como alterada, em face 
do Dec.-Lei nº 1.712 de 14.11.79, e não, como defendido pela ora Embargante que essa 
modificação somente se dera com o citado Dec.-Lei nº 1.952/82". Assim é que pede o 
acolhimento dos Embargos para que, suprindo-se a omissão, deixe-se claro se a tese 
esposada no acórdão alcança, além do adicional, também as contribuições devidas ao 
IAA. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Com os presentes embargos, procura 
demonstrar a embargante que o Acórdão proferido na Apelação Cível nº 972-AL 
examinou tão-somente à matéria suscitada na apelação, referente à invocada ilegalidade 
do adicional de que trata o Decreto-lei nº 1.952/82. 
Assim, segundo a embargante, teria ocorrido obscuridade, dúvida e omissão no 
mencionado Acórdão, devendo, pois, esta Turma se pronunciar sobre a alteração do fato 
gerador das próprias contribuições para o IAA e não somente quanto à criação do 
respectivo adicional (fls. 307). 
Tenho que, na verdade, assiste razão à embargante quando afirma que se limitou o 
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acórdão a analisar se o adicional às contribuições incidentes sobre o açúcar e álcool, 
instituído pelo Decreto-lei nº 1.952, de 15.07.82, poderia ser exigido no mesmo exercício 
de sua criação. Assim deixou de ser examinada a alegação dos embargantes quanto à 
alteração do fato gerador das mesmas contribuições, com a edição do mencionado 
diploma legal, e se podiam, portando, essas serem também exigidas no mesmo exercício 
fiscal sem que se ferisse o princípio da anterioridade. 
Com efeito O MM. Juiz sentenciante havia fundamentado o seu decisum nos seguintes 
termos: 
"Fincadas estas premissas no sistema do direito positivo (e a matéria tributária é de 
legalidade estrita), concluo que o adicional às contribuições ao IAA, instituído pelo 
Decreto-Lei nº 1.952, de 1982, é indevido no exercício de 1982, ano de sua instituição, 
bem como são indevidas, no mesmo exercício de 1982, as diferenças das contribuições 
propriamente ditas decorrentes da modificação da hipótese de incidência em seu aspecto 
temporal; não subsistindo o principal (contribuições e seu adicional), não subsistem as 
multas, juros e correção monetária" (fls.177). 
Reconhecendo, pois, a alegada omissão, passo a analisar se as contribuições devidas ao 
IAA, em face da edição do Decreto-lei nº 1.952, de 15/07/82, poderiam ser exigidas no 
mesmo exercício fiscal da edição deste diploma legal, face à alegação da embargante da 
modificação do fato gerador da exação. 
Tenho, na verdade, que o mesmo fundamento que foi invocado para demonstrar que o 
Decreto-lei nº 1.952/82, com relação ao adicional, não criou nova hipótese de incidência, 
mas apenas alterou a alíquota e a base de cálculo, o que era perfeitamente admissível na 
vigência da Constituição de 1967, com a Emenda nº1, de 1969, aplica-se igualmente às 
contribuições devidas ao IAA. 
Adoto aqui o entendimento esposado pelo eminente Juiz Hugo Machado quando, ao 
proferir o seu voto como relator da Apelação Cível nº 989-AL, afirmou: 
"As contribuições em questão na verdade são tributos. Não foram abrangidas pelo elenco 
das contribuições sociais expressamente enumeradas pelo texto constitucional. Resta 
saber se o Decreto-lei nº 1.952/82 realmente criou tributo novo ou se simplesmente 
aumentou tributo já existente. Para o deslinde dessa questão é de grande relevância o 
exame do Decreto-lei nº 1.712/79, posto que, segundo a empresa, esse diploma legal 
limitou-se a modificar o prazo de recolhimento das questionadas contribuições, enquanto 
a tese da Fazenda é no sentido de que a nova hipótese de incidência destas foi por ele 
introduzida, e não pelo Decreto-lei nº 1.952/82. Vejamos. Estabeleceu o Decreto-lei nº 
308, de 28/02/1967, em seu art. 6º, § 1º que: 'O recolhimento pelas usinas, destilarias ou 
cooperativas de produtores das contribuições referidas neste artigo será obrigatoriamente 
feito até o último dia do mês subseqüente à venda, empréstimo, permuta, doação ou 
destinação como matéria-prima para uso próprio ou de terceiros, com tradição real ou 
simbólica da mercadoria, observado, no que couber, o disposto no artigo 1º e seus 
parágrafos do Decreto-Lei nº 56, de 18 de novembro de 1986.' Sustentam os que 
defendem a tese da empresa, nas palavras do Professor SOUTO BORGES, que 
'entende-se, à luz desse dispositivo, que as contribuições incidentes sobre o açúcar e o 
álcool serão devidas por quem promove a venda, empréstimo, permuta, doação ou 
destinação, como matéria-prima, para uso próprio ou de terceiros com tradição real ou 
simbólica da mercadoria' (PARECER). O Decreto-lei nº 1.712/79, por seu turno, 
estabeleceu que: 'O recolhimento das contribuições previstas no artigo 3º do Decreto-Lei 
nº 308, de 28 de fevereiro de 1967, será efetuado até o último dia útil do mês 
subseqüente àquele em que se verificar a saída do açúcar e do álcool da unidade 
produtora ou dos seus depósitos de segunda saída, observado, no que couber, o disposto 
no artigo 1º e seus parágrafos do Decreto-lei nº 56, de 18 de novembro de 1966' (art. 1º). 
Como se verifica facilmente a diferença essencial entre esses dois dispositivos legais está 
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em que o primeiro, isto é, o § 1º do art. 6º, do Decreto-lei nº 308/67, para definir o prazo 
de recolhimento das contribuições em tela, reporta-se à venda, empréstimo, permuta, 
doação ou destinação como matéria-prima para uso próprio ou de terceiros, com tradição 
real ou simbólica da mercadoria, enquanto o último, isto é, o art.1º do Decreto-lei nº 
1.712/79, também para definir o prazo de recolhimento das mesmas contribuições, 
reporta-se à saída do açúcar e do álcool da unidade produtora ou dos seus depósitos de 
segunda saída. Assim, é inexorável a conclusão de que, se em face do § 1º do art. 6º do 
Decreto-lei nº 308/67 a hipótese de incidência das questionadas contribuições era a 
venda, ou qualquer das outras operações ali mencionadas, em face do art.1º, do Decreto-
lei nº 1.712/79, essa hipótese de incidência passou a ser a saída da mercadoria. Em 
defesa de seu entendimento, pelo qual o Decreto-lei nº 1.712/79 limitou-se a alterar o 
prazo de recolhimento das contribuições em causa, assevera o Professor SOUTO MAIOR 
BORGES: 
'A superveniência do DL 1.952/82 corrobora a interpretação acima preconizada, no 
sentido de que, até o seu advento, as contribuições devidas ao IAA incidiam sobre atos 
jurídicos, e não sobre a saída das mercadorias. Porque, se antes incidissem sobre a 
saída das mercadorias, não seria necessário o art. 3º do DL 1.592/82. E aqui não se trata 
de simples manifestação doutrinária - e portanto opinativa. Ao contrário: é interpretação 
'autêntica' da normatividade anterior, no sentido cientificamente rigoroso de que o próprio 
emissor do ato derrogatório é que considerou necessária a modificação normativa e afinal 
a introduziu. Precisamente porque a normatividade antecedente dispunha em sentido 
diverso: antes o ato jurídico, depois a saída física (Parecer). Tal argumento, entretanto 
tem validade apenas aparente. Na verdade, o art. 3º do Decreto-lei nº 1.952/82 não 
inovou definindo a saída como hipótese de incidência das contribuições em questão. 
Nem se pode dizer que, adotada essa interpretação, ela seria desnecessária. A 
comparação do § 1º·, art. 6º. do Decreto-lei nº 1.712/79, com o art. 3º do Decreto-lei nº 
1.952/82, mostra que este teve a finalidade de restringir a incidência das contribuições em 
causa à saída do açúcar e do álcool da unidade produtora. Tanto que disse: incidirão 
exclusivamente sobre... 
Na vigência do Decreto-lei nº 1.712/79, a hipótese de incidência das contribuições era a 
saída do açúcar e do álcool da unidade produtora ou dos seus depósitos de segunda 
saída. 
O Decreto-lei nº 1.952/82 restringiu essa hipótese de incidência, como acima 
demonstrado, e determinou que, nos casos, em que houver saída do açúcar ou do álcool 
para depósito de segunda saída ou para armazém de entidade, constituída por grupo de 
produtores para comercialização de seus produtos, ficará suspensa a incidência, até que 
ocorra saída desses produtos para terceiros. Como se vê, o Decreto-lei nº 1.952/82 não 
teve por fim definir o fato saída como hipótese de incidência das contribuições em 
questão, o que seria realmente desnecessário. Seu objetivo, neste ponto, foi o de afastar 
problemas no que pertine às saídas de açúcar e álcool das unidades produtoras com 
destino a depósitos e armazéns, deixando claro que, nestes casos, a incidência das 
contribuições ficaria suspensa. Sendo a saída o aspecto nuclear da hipótese de 
incidência, pode-se, desde logo, reconhecer a validade jurídica da exigência das 
contribuições em questão, no mesmo exercício em que foi editado o Decreto-lei nº 
1.952/82, posto que a alteração de alíquotas e base de cálculo era admitida pela 
Constituição então vigente." 
Em conclusão, dou provimento aos embargos para deixar claro que as contribuições 
devidas ao IAA, com a edição do Decreto-lei 1.952/82, poderiam ser exigidas no mesmo 
exercício de sua edição, desde que as alterações da alíquota e base de cálculo eram 
admissíveis no mesmo exercício, como estabelecia o parágrafo 2º do artigo 21 da 
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional na 8, de 1977. 
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É o meu voto. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.166 - CE 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Embargante: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Embargado: FRANCISCO DE ASSIS MACHADO 
Advogados: DRS. VIRGÍNIA BARBOSA LEAL E OUTROS (EMBTE.) E  

ANTÔNIO GOMES PEREIRA (EMBDO.) 
 
EMENTA 

FGTS. Levantamento. As falhas relativas à forma do processo não devem ser elevadas 
ao ponto de prejudicar o direito fundamental discutido, mormente quando o Juiz imprime 
ao feito o procedimento ordinário. 
Embargos Infringentes rejeitados. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos. relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS INFRINGENTES NA 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 2.166-CE. em que são partes as acima mencionadas. 
Acorda, o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade rejeitar os 
Embargos, na forma do Relatório e Notas Taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Custas. como de lei. 
Recife.10 de março de 1991 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A Caixa Econômica Federal-CEF, inconformada 
com a decisão proferida, por maioria, pela Segunda Turma dessa colenda Corte, opõe 
Embargos Infringentes. apoiando-se para tanto, no voto vencido do eminente Juiz Nereu 
Santos (Relator). o qual, em preliminar, posicionou seu voto no sentido da não 
competência do Juiz sentenciante para expedição de alvará autorizando a  liberação do 
FGTS, nas condições descritas na petição inicial, desde que tal liberação constitui 
atribuição própria do gestor do mencionado FUNDO, ou seja. a própria Caixa Econômica". 
No mérito, situou-se pelo provimento do apelo, com indeferimento do pedido inicial. 
O Voto condutor do Acórdão é da lavra do eminente Juiz José Delegado e a Emenda está 
redigida nos seguintes termos: 
"EMENTA: FGTS. Liberação. 
1 - Se, em pedido de liberação do FGTS, o Juiz imprime ao feito o rito de processo de 
conhecimento, recebendo contestação e examinando provas, não se tem atividade de 
jurisdição voluntária. A existência do contraditório e do respeito às demais garantias do 
devido processo legal dão ao processo características de judiciaridade. 
2 - Liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para que o empregado liquide 
seu débito decorrente de financiamento de casa própria, que se encontra em processo de 
execução judicial. 
3 - Sentença que. ao liberar as parcelas do FGTS, fundou-se na provada difícil situação 
financeira do empregado e na finalidade social da referida reserva que, embora 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

pertencente ao trabalhador. é administrada pelo Governo. 
4 - Apelação improvida". 
Os embargos não foram impugnados. 
Passo os autos à Revisão. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): A controvérsia gira em torno da 
idoneidade do meio utilizado para obtenção da ordem liberalizante do FGTS. Conforme o 
voto vencido, foi adotado para liberação do FGTS  o procedimento de jurisdição voluntária 
previsto na legislação processual civil, mas, para isso, falecia ao Juiz sentenciante 
competência, posto que "constitui atribuição própria do gestor do mencionado FUNDO", a 
sua liberação, no caso a Caixa Econômica Federal, e argumenta: 
"Na verdade. somente no caso de ocorrer litígio é que cabe ao Poder Judiciário intervir". 
Este o posicionamento que adotou o Tribunal Federal da 1ª Região. como se vê do 
Acórdão na AC nº 89.01.24615-5-DF, publicado no DJU, de 11.06.90, que tem a seguinte 
ementa: 
"Administrativo. Alvará. FGTS. Levantamento. Descabimento. 
I - Nos termos da legislação em vigor, compete exclusivamente ao órgão gestor do FGTS 
examinar, na esfera administrativa, sobre o pedido de levantamento dos depósitos, sendo 
incabível processo de jurisdição voluntária com tal pretensão coercitiva. Precedentes do 
TFR. 
II - Apelação provida para indeferir-se o pedido de expedição de alvará judicial'. 
Ante o exposto. dou provimento à apelação para indeferir o pedido de expedição de 
alvará. 
É como voto." 
No voto que conduziu o Acórdão embargado, o eminente Juiz José Delgado assim se 
posicionou, verbis: 
"No entanto, Dr. Nereu Santos, entendo que não se trata de uma jurisdição voluntária. 
Trata-se de um pedido de conhecimento; está havendo um pedido satisfativo. A 
intervenção do Ministério Público na jurisdição voluntária acontece apenas nos casos em 
que seja obrigatória a sua presença. Não é caso de obrigatoriedade e, mesmo que fosse, 
como diz S. Exª., Dr. Petrucio Ferreira, já houve o pronunciamento. 
E o Ministério Público é uniforme. 
Reconheço que o processo contém falhas, mas estas não levam ao campo da nulidade 
dos seus atos, prejudicando o exame do direito substancial. 
Por essa razão, peço vênia a V. Exª., Juiz Relator, para não acolher a preliminar suscitada 
de incompetência do Juiz. 
O SR JUIZ JOSÉ DELGADO: Peço vênia a V. Exª, Juiz Relator, para ficar de acordo com 
a sentença. A sentença examinou de perto essa prova, tendo um contato com os fatos 
alegados no momento próprio. O Juiz aceitou as alegações como verdadeiras. Sabemos 
que o Poder Público trouxe para si a responsabilidade, no nosso País, de resolver o 
problema habitacional, e sabemos também que o FGTS sempre está vinculado à política 
habitacional. Em casos tais, creio que essa posição assumida pelo Ministro Carlos Mário 
Velloso, do Tribunal Federal de Recursos, é a interpretação que meIhor se aplica ao caso. 
Assim sendo, nego provimento à apelação, pedindo vênia a V. Exª, ilustre Relator". 
Por fim, recordo o voto proferido pelo eminente Juiz Petrucio Ferreira, destacando que o 
FGTS está ligado à política financeira e o pagamento em questão está "voltado à própria 
ratio essendi do FGTS", e que deve-se entender ... "a dívida, principalmente decorrente 
de uma instabilidade financeiro-econômica, cujo maior responsável é o Estado, não pode 
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simplesmente ser debitada alienadamente ao particular como culpa sua, esquecendo o 
Estado-Juiz a responsabilidade do Estado-Administração". Trazendo à colação as lições 
do Ministro Carlos Madeira, negou provimento ao apelo. 
"A Turma, por maioria de votos, rejeitou a preliminar suscitada e, quanto ao mérito, pela 
mesma votação, negou provimento à apelação, nos termos do voto vencedor." 
Na verdade, o postulante, pretendendo a liberação do FGTS, para Iiquidar as prestações 
da casa própria, face à execução que Ihe move a instituição financeira, utilizou-se do 
procedimento de jurisdição voluntária - o Alvará. O erro na denominação, todavia, não 
pode ser elevado ao ponto de prejudicar o direito fundamental discutido, onde o pleiteante 
alega encontrar-se em difícil situação financeira e, por isso, socorre-se do FUNDO para 
liquidação do débito. 
Embora intitulado como Alvará, o douto Juiz do primeiro grau deu ao pedido o cunho 
contencioso. Nele (pedido) estão, como alertou o voto vencedor, "todos os requisitos de 
processo de conhecimento: petição inicial, onde o pedido está bem entendido, 
contestação da Caixa Econômica, levantando preliminar e discutindo o mérito; uma fase 
instrutora e uma sentença entregando definitivamente a prestação jurisdicional solicitada." 
Nos autos, o direito foi discutido em toda a sua extensão e o Juiz observou no processo o 
contraditório, o que torna o defeito de forma (nomenclatura) irrelevante. 
Nestas condições, pedindo vênia ao eminente Juiz Relator, rejeito os embargos, fazendo 
meus os argumentos desenvolvidos no voto vencedor do eminente Juiz José Delgado. 
É como voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Na verdade, considero notável a postura assumida 
pelos eminentes Juízes que admitem, tendo havido contraditório no caso, ainda que 
equivocada a inicial com o nome de alvará, estar atendida a exigência legal de um 
processo contencioso. 
O eminente Juiz Ridalvo Costa esclareceu muito bem a questão, colocando a mesma, a 
meu ver, com absoluta propriedade, motivo pelo qual o acompanho, assim como 
acompanho o eminente Relator, acrescentando apenas que, se não houvesse 
necessidade premente, a jurisprudência tem admitido o uso do FGTS exatamente para o 
pagamento das prestações da casa própria. Ora, até poderia, no caso, o executado ter 
oferecido para penhora os seus créditos junto ao FGTS. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Mantenho, agora mais do que nunca, a posição 
antes adotada. Estou mais do que convencido com os fundamentos dos nobres Juízes 
aqui postos. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Verificado, como está bem explícito na 
ementa do venerando acórdão do Sr. Juiz José Delgado, que houve o contraditório, o 
processo deixou de ser jurisdição voluntária e, portanto, na forma da jurisprudência 
remansosa do extinto Tribunal Federal de Recursos e dos Tribunais Regionais Federais, é 
cabível a liberação do FGTS para o fim colimado. 
Nestes termos. peço vênia ao eminente Juiz Nereu Santos para acompanhar o Relator. 
 
VOTO 
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O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, este não é o único caso nem a 
única hipótese na qual o processo em que se segue o procedimento de jurisdição 
voluntária ganha uma conotação litigiosa e imediatamente se converte num procedimento 
ordinário. Foi observado todo o rito ordinário. tendo a Caixa Econômica contestado, 
apresentado provas e, inclusive apelado. Não há, na verdade, como nos afastarmos, com 
a devida vênia do Dr. Nereu Santos, da fundamentação do Relator, do Revisor e demais 
Juízes que os acompanharam. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente. após ter emitido meu voto na ação 
originária que deu lugar aos presentes embargos Infringentes. tive a oportunidade de ser 
Relator em caso semelhante àquele que foi julgado anteriormente. Nesse caso. a ementa 
do meu voto foi a seguinte: 
''FGTS. alvará... 
Apelação improvida." 
Com vêem. nesse último recurso que foi objeto deste meu voto, revi aquela situação 
anterior para acompanhar o entendimento de que o pedido de alvará, tendo uma 
conotação contenciosa, seria da competência da Justiça Federal. 
Por essa razão. acompanho também o voto do relator. 
 

EMBARGOS INFRINGENTES NA AC Nº 7.193-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Embargante: SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB 
Embargado: FRIPEL - FRIGORÍFICO DE PERNAMBUCO LTDA. 
Advogados: DRS. FRANCISCO MONTEIRO DE SALES E OUTRO (EMBTE.) E  

PAULO DE TARSO ALMEIDA SAIHG (EMBDO.) 
 
EMENTA 

Constitucional. Intervenção no domínio econômico. Congelamento de preços. Decreto-Lei 
2284/86. Constitucionalidade. 
1. A validade jurídico-formal de uma norma é aferida em face da norma de competência e 
de procedimentos vigentes na data de sua edição. 
2. Editado o Decreto-Lei 2284/86, sob a égide do permissivo constante do art. 55, I e II da 
Carta de 67, impõe-se reconhecer sua constitucionalidade. 
3. Embargos Infringentes procedentes. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por maioria de votos. dar 
provimento aos embargos, 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. 06 de março de 1991 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 
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O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Insurge-se a SUPERINTENDÊNCIA 
NACIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB, através dos presentes EMBARGOS 
INFRINGENTES, contra o acórdão ementado nos seguintes termos: 
"CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CONGELAMENTO 
DE PREÇOS. DECRETO-LEI nº 2284/86. INCONSTITUCIONALIDADE. 
- A Lei Delegada nº 04/62 somente prevê o tabelamento de preços através do qual o 
Poder Público intervém no domínio econômico, estabelecendo os preços dos produtos, de 
acordo com categorias específicas. - O congelamento de preços implica na manutenção 
dos preços praticados em determinada data também implica em intervenção no domínio 
econômico e, somente poderia ser instituído por lei federal (art.163 da C.F. de 1967), não 
por Decreto-Lei. - Inconstitucionalidade do art. 35 do Decreto-Lei nº 2284/86. - Apelação 
improvida. Sentença mantida." Traz como suporte de sua argumentação, jurisprudência 
do S.T.F. e do T.R.F. 1ª Região, pugnando pela reforma do acórdão. 
A ação ordinária que originou a apelação foi promovida pela FRIPEL, objetivando 
anulação da homologação de autos de infração, baseados no DL 2284/86 por não se 
configurar no caso, majoração de preços e sim, erro de datilografia no telex de 
informações que prestou, por solicitação do órgão fiscalizador. 
A sentença apelada concluiu pela procedência da ação, fundamentando-se em 
entendimento deste Egrégio Tribunal acerca da inconstitucionalidade do congelamento de 
preços de que trata o já referido Decreto-Lei. 
O apelo da SUNAB restou improvido, por maioria, vencido o Exmo. Sr. Juiz José Delgado, 
sendo, de ora, atacado via os presentes EMBARGOS INFRINGENTES. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): O venerando acórdão atacado, via os 
presentes Embargos Infringentes, tem sua ementa assim regida: 
"EMENTA: Constitucional. Intervenção no domínio econômico. Congelamento de preços. 
Decreto-Lei 228486. Inconstitucionalidade. 
- A Lei Delegada nº 04/62 somente prevê o tabelamento de preços, através do qual o 
Poder Público intervém no domínio econômico, estabelecendo os preços dos produtos de 
acordo com categorias específicas. 
- O congelamento de preços implica na manutenção dos preços praticados em 
determinada data, também implica em intervenção no domínio econômico, e somente 
poderia ser instituído por Lei Federal (art. 163 da CF de 1967), não por Decreto-Lei. 
- Inconstitucionalidade do artigo 35 do Decreto-Lei nº 2284/86. 
- Apelação improvida. Sentença mantida". 
Destaco do voto do Relator, o Eminente Juiz Castro Meira: 
"A r. sentença proferida em harmonia com a jurisprudência desta Turma na AC nº 401 - 
CE, em que foi Relator o Eminente Juiz HUGO MACHADO, com a seguinte ementa: 
Constitucional. Intervenção do domínio econômico. Plano cruzado. Inconstitucionalidade. 
- A intervenção no domínio econômico só é válida se feita mediante lei federal. 
- Inconstitucionalidade do congelamento de preços de que trata o Decreto-Lei nº 2284/86, 
que instituiu o denominado "Plano Cruzado". 
Posteriormente. em outros julgados, voltaria a reiterar esse entendimento, a exemplo da 
AC nº 1.271-CE, em que fui Relator. assim ementada: 
"SUNAB. Auto de Infração. Tabelamento. Lei Delegada nº 04 62. Intervenção no domínio 
econômico. Congelamento de preços. Decreto-Lei nº 2.284 86. Inconstitucionalidade. 
- Consoante posicionamento desta Turma, não há de confundir-se tabelamento e 
congelamento de preços. O primeiro está autorizado pela Lei Delegada nº 04 62 e o 
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segundo implica na manutenção do preço praticado em determinada data. 
- A intervenção no domínio econômico só é possível se feita mediante lei federal. 
- Inconstitucionalidade do Decreto-Lei nº 2284 86. 
- Apelação provida. Sentença reformada." 
Vem entendendo esta Turma que não se deve confundir tabelamento e congelamento de 
preços. O primeiro está autorizado pela Lei Delegada nº 04 62, que continua em pleno 
vigor, por ter sido recepcionada pelas constituições que Ihe sucederam. 
Pelo tabelamento, o Poder Público intervém no domínio econômico, estabelecendo os 
preços dos produtos de acordo com suas categorias específicas. Quanto ao 
congelamento, implica na manutenção dos preços praticados em determinada data. 
O artigo 35 do Decreto-Lei nº 2284 86 determinou o congelamento de preços 
equiparando-o ao tabelamento. Todavia, a Lei Delegada nº 04 62 não previu. Ora. a 
Constituição de 1967 estabelecia que a intervenção no domínio econômico somente seria 
possível através de lei federal (art. 163), não de Decreto-Lei. Dessarte. é inconstitucional 
o congelamento assim instituído.''' 
Em prolatando seu voto, nestes autos. o eminente Juiz José Delgado, que restou vencido, 
registrou posicionamento contrário à matéria. E que, nas AC 3328-RN. 3293-PE e 2903-
AL, das quais foi Relator o referido Juiz, quanto à interpretação que entende deva dar ao 
DL 2283 86, que teve erros em sua publicação, corrigidos pelo DL 2284 86 (conforme 
considerando deste Decreto-Lei), posiciona-se o mesmo no sentido de que a obediência 
ao princípio da legalidade deve ser conduta defendida por todos aqueles que são 
responsáveis, direta ou indiretamente, pelo destino da nação, por tal se constituir em um 
dos mais fortes suportes do regime democrático, observando, ainda o mesmo magistrado, 
que não obstante o fracasso administrativo do Plano Cruzado, há de se reconhecer como 
eficaz a atuação da SUNAB. 
Em especial, chamo a atenção para a posição adotada pelo MM. Juiz José Delgado, 
quando na AC 3328-RN, acima referida, tomou como fundamento de seu voto a sentença 
do 1º grau da qual destaco: 
"É de se notar que, tendo o Decreto-Lei 2284/86, equiparado o congelamento ao 
tabelamento de preços, dado o momento econômico na época do Plano Cruzado, 
considerou essenciais todos os produtos congelados, sendo, pois, incabível o 
entendimento da embargante que, para justificar o desrespeito ao tabelamento, apela 
para o art. 1º da Lei Delegada nº 04/62, afirmando que os produtos fiscalizados não eram 
produtos essenciais ao consumo do povo. O tabelamento - congelamento de preços tem 
pois, apoio não só no próprio Decreto-Lei 2284/86, como ainda na Lei Delegada nº 04/62 
e Decreto-Lei 422/69. e seu desrespeito gera conseqüências previstas nas leis 
supracitadas." 
Por seu turno, na AC 782/CE, a Egrégia Segunda Turma, à unanimidade, assim se houve: 
"EMENTA: Constitucional e Tributário. Execução Fiscal. Lei Delegada nº 4, de 26.09.62. 
Validade da portaria da SUNAB nº 13/86. Constitucionalidade dos Decretos-Leis nº 2283 
e 2284, ambos de 1986. Validade do auto de infração. Preliminar de inépcia da inicial por 
ausência do valor da causa. 
- A Lei Delegada nº 04/62 não foi revogada pela Constituição de 1967, nem tampouco 
pela emenda 01/69. 
A portaria da SUNAB nº 13/86, editada com base no DL 2284/86, não perderia sua 
validade, isto porque consolidou as normas inalteradas do decreto anterior, reproduzindo-
as. 
- Não é de se admitir a inconstitucionalidade de tais Decretos-Leis, posto que dentro do 
permissivo constante do art. 55, incisos I e II da Constituição Federal de 1967. 
- Em embargos a execução, o valor atribuído à causa é o mesmo atribuído à execução, 
daí não prosperar o argumento de que havendo a omissão desse valor, deva ser 
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considerada inepta a petição inicial. 
- Provimento da apelação." 
Na verdade, a Carta Magna igente à época da vigência dos Decretos-Leis 2283 e 
2284/86. dispunha em seu artigo 55 poder o Presidente da República, onde presente 
interesse público relevante, e desde que não houvesse aumento de despesa, expedir 
Decretos-Leis entre outras, sobre a segurança nacional e finanças públicas, inclusive 
normas tributárias. 
Indiscutivelmente, a realidade histórico-nacional de fevereiro de 1986 apresentava um 
país mergulhado em um verdadeiro caos, em razão também da inflação galopante que 
molestava sua estrutura econômico-financeira, com reflexo na própria segurança 
nacional. Ajustava-se, pois, à situação a aplicação urgente do permissivo do art. 55, I e II 
da Carta Magna. 
Argumentar-se-ia que a mesma Carta, que abrigava entre seus dispositivos tal 
permissivo, consagrava, por outro lado, no título que cuidava da Ordem Econômica e 
Social, que a mesma, tendo por finalidade realizar o desenvolvimento social e a justiça 
social, assentava-se na liberdade de iniciativa. Nesse sentido, inclusive, o MM. Juiz Hugo 
Machado, na AC 401, em seu voto, registra: 
"Realmente, a regra na Constituição de 1967 era a liberdade de iniciativa econômica, e a 
intervenção do Estado no domínio econômico só era facultada mediante lei federal e com 
o resguardo dos direitos e garantias individuais (art.163). Não nos parece, porém, tenha 
sido revogada a Lei Delegada nº 04/62. Formalmente válida no momento de sua edição, a 
referida lei não estabelece qualquer norma que, em seu conteúdo, seja incompatível com 
a ordem constitucional de 1967. Irrelevante, no presente caso, a questão de saber se, à 
luz da Constituição Federal de 1967, é possível a lei delegada em matéria de intervenção 
no domínio econômico, posto que, a validade formal de qualquer norma jurídica se verifica 
pela norma de competência vigente na data de sua edição, e não pela norma de 
competência vigente na data de sua aplicação. 
Ocorre que a Lei Delegada nº 04/62 autoriza o tabelamento de preços. Não o 
congelamento. A distinção é de grande relevância. No tabelamento se estabelece um 
preço para a mercadoria, a ser praticado por todos os agentes econômicos da mesma 
categoria, vale dizer, para todas as indústrias ou para todos os comerciantes. Já no 
congelamento, o que se impõe é a manutenção do preço praticado em determinada data, 
o que pode implicar, e geralmente implica, tratamento desigual, em desfavor, 
precisamente, daqueles que vinham praticando preços mais baixos." 
Atente-se que por força do próprio artigo 160 daquela Carta, visando a ordem econômica 
e social realizar o desenvolvimento e a justiça social, a mesma não poderia assentar-se, 
tão-só, na liberdade de iniciativa, mas, igualmente, na valorização do trabalho como 
condição da dignidade humana, na função social da propriedade, na harmonia e 
solidariedade entre as categorias sociais, na produção e expansão das oportunidades do 
emprego produtivo e na repressão ao abuso do poder econômico. 
No seu voto condutor presente nestes autos, o eminente Juiz Castro Meira sustenta a 
inconstitucionalidade do art. 35 do DL 2284/86, por entender que intervenção no domínio 
econômico na Constituição de 1967 só seria possível através de Lei Federal (art.163). 
Vale ressaltar que, na verdade, o artigo 163, facultando a intervenção no domínio 
econômico e o monopólio de determinada indústria ou atividade, faculta-os mediante lei 
federal. Acontece que o artigo 46 daquela Constituição, tratando do processo legislativo, 
diz que o mesmo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis 
complementares à Constituição, leis ordinárias, leis delegadas, Decretos-Leis, decretos-
legislativos e resoluções. 
Além de tal dispositivo falar simplesmente em Lei Federal, sem especificar a natureza da 
mesma dentro das normas legais relacionadas nos incisos constantes do art. 46 da 
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mesma Carta importa observar que, cuidando o art. 163 da intervenção no domínio 
econômico e do monopólio de determinada indústria ou atividade, é de questionar-se se a 
exigência da Lei Federal é norma impositiva para o exercício da intervenção no domínio 
econômico, sendo-o, igualmente, para o exercício do monopólio ou, tão-só, para este. 
José Afonso da Silva, em seu "Curso de Direito Constitucional Positivo',' 4ª edição 
impresso em março/87, em comentando tal dispositivo constitucional, textualmente, assim 
doutrina: 
A Constituição, art.163, estatui que são facultados a intervenção no domínio econômico e 
o monopólio de indústria ou atividade, mediante lei federal, de onde surge a questão e 
saber se a expressão mediante lei federal se aplica às duas modalidades ou se se refere 
só ao monopólio. Entendemos que ela diz respeito apenas ao monopólio. Primeiro, por 
sua colocação entre a permissão para monopolizar e o final do artigo que, sem nenhuma 
dúvida, circunscreve-se, tão-só, à faculdade de monopolizar. Segundo, porque atuar 
mediante lei significa que a ação prevista se concretiza, em cada caso, por lei, e isso tem 
sentido em relação ao monopólio e não à ação de intervir. Quer dizer, cada indústria ou 
cada atividade a ser monopolizada depende de uma lei específica que o faça. Ora, isso 
não é exigido para cada ato de intervenção. Assim, por exemplo, não é necessário lei 
para autorização ou concessão federal da exploração e aproveitamento das jazidas e 
demais recursos minerais (art. 168, § 1º), e aí se tem uma forma de intervenção. Também 
não se exige lei em cada caso para estimular e apoiar a iniciativa privada na organização 
e exploração da atividade econômica (art. 170). como também não é mediante lei que se 
limita atividades econômicas. Essas intervenções todas se realizam mediante ato 
administrativo, embora as limitações não possam efetivar-se senão de acordo com 
previsão legal. As limitações, sim, como ingerência disciplinadora, constituem forma de 
intervenção por via de regulamentação legal, mas o fomento nem sempre demanda lei, tal 
a implantação de infra-estrutura e concessão de financiamento por instituições oficiais, o 
apoio tecnológico. A repressão do abuso econômico é uma das formas mais drásticas de 
intervenção no domínio econômico e, no entanto, não feito mediante lei, mas por ato 
administrativo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), nos termos da 
lei (lei 4.137/62), o que é diferente. 
Essas considerações vêm a propósito de assertivas doutrinárias segundo as quais só a 
União pode intervir no domínio econômico recusando-se aos Estados e aos Municípios 
essa possibilidade. Apegam-se, em geral, na expressão "mediante lei federal" do texto 
constitucional para chegar-se a tal conclusão. O que os Estados e Municípios não podem 
é monopolizar indústrias ou atividades, porque isso só é admissível pela União, mediante 
lei em cada caso, observados os requisitos, que veremos constantes do art.163. 
Se fosse verdadeira aquela tese, as isenções tributárias e outros incentivos que os 
Municípios oferecem para instalações de indústrias em seu território seriam 
inconstitucionais, pois aí se manifesta uma forma de intervenção na ordem econômica, 
porque se caracteriza estímulo e apoio (fomento). 
A criação de distritos industriais por Estados e Municípios é prátìca corrente e jamais se 
teve isso como infringente do art. 163, e aí também se manifesta forma de intervenção na 
ordem econômica. Incentivos à atividade agrícola e industrial, por várias formas, são 
dados por Estados, inclusive mediante financiamento à produção por meio de bancos 
estaduais, assim como a criação de silos e outras formas de favorecer o abastecimento, e 
ninguém vai afirmar que se ofende a Constituição só porque isso não é realizado 
mediante lei federal. 
Aos Estados, aliás, compete legislar sobre produção e consumo, que são atividades 
tipicamente econômicas e, nesse caso, tem-se igualmente uma forma de intervenção no 
domínio econômico mediante regulamentação legal estadual (art. 8º, XVII, d, parágrafo 
único). É claro que, nesse caso, a legislação estadual é apenas supletiva, cumprindo 
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observar a lei federal, se existir. Mas isso apenas mostra que a questão não se prende à 
expressão "mediante lei federal" do art. 163. 
Há atuações interventivas que não podem ser exercidas por Estado ou Município, 
simplesmente porque a matéria escapa à sua competência, tais como a fixação de preços 
e lucros, o controle do abastecimento, o estabelecimento de cotas de produção de certos 
produtos a nível nacional ou por áreas de influência. Assim é também a instituição de 
contribuições destinadas ao custeio dos serviços e encargos da intervenção, 
expressamente previstas no § 2º do art. 21 e no parágrafo único do art. 163 em favor da 
União, como são as contribuições impostas aos produtores de café (confisco cambial) e 
de açúcar e álcool (IAA)." 
Tal posição mantém o mesmo autor na 6ª Edição da obra supracitada, impressa em 
março de 1990, onde se lê, já em referência à atual Carta: 
"O art. 174 declara que o Estado exercerá a sua atividade de agente normativo e 
regulador, na forma da lei. Não se quer, com isso. dizer que a intervenção, nestes termos, 
dependa sempre de lei em cada caso específico. De fato, não se exige lei em cada caso 
para estimular e apoiar a iniciativa privada na organização e exploração da atividade 
econômica, como também não é mediante lei que se limita atividades econômicas. Essas 
intervenções todas se realizam mediante ato administrativo, embora não possam efetivar-
se senão de acordo com previsão legal. As limitações, sim, como ingerência 
disciplinadora, constituem formas de intervenção por via de regulamentação legal, mas o 
fomento nem sempre demanda a lei, tal a implantação de infra-estrutura, a concessão de 
financiamento por instituições oficiais, o apoio tecnológico. A repressão do abuso do 
domínio econômico é uma das formas mais drásticas de intervenção no domínio 
econômico e, no entanto, não é feito mediante lei, mas por ato administrativo do Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), embora sempre nos termos da lei (Lei 
4.137/62), no que se atende ao princípio da legalidade." 
O Supremo Tribunal Federal já tratou da matéria especificamente, como se vê do Acórdão 
do Recurso de Habeas Corpus 64679-4-SP, cuja ementa tem a seguinte redação: 
"Recurso de Habeas Corpus. Congelamento. Tabelamento de preços. Não exclusão da 
sanção penal em caso de venda de mercadorias não essenciais. Distinção sem base legal 
na lei econômica popular." 
Em seu voto, o eminente Ministro Relator Oscar Correia, em se referindo ao art. 36 do DL 
2283 e ao art. 35, § 2º DL 2284, ambos de 1986, textualmente diz: 
"Os diplomas legais, de tão amplas e profundas repercussões na vida da nação, 
estribaram-se na faculdade concedida pelo Sr. Presidente da República, ex vi do art. 55, 
da Emenda Constitucional nº 01/69, de editar Decretos-Leis nos casos de urgência ou de 
interesse público relevante sobre matéria de segurança nacional, finanças públicas 
(normas tributárias inclusive), o interesse público ocorreu, sem dúvida, face à inflação 
grave inercial que se visou coarctar em especial. As matérias de dois diplomas, de 
variada índole, são enquadráveis na noção ampla de Segurança Nacional ou de finanças 
públicas. Logo, constitucionais os diplomas aludidos." 
Tal posição restou unânime junto à 1ª Turma da Suprema Corte, de 15.05.87, presidida 
pelo Sr. Ministro Moreira Alves e contando ainda com os Srs. Ministros Néri da Silveira, 
Sidney Sanches, Octávio Gallotte e o próprio Oscar Correia. 
Tal entendimento voltou a ser tomado pela Suprema Corte no Recurso de Habeas Corpus 
64/82-SP, onde foi Relator sua excelência Néri da Silveira e em cuja ementa do acórdão 
se lê, entre outras: 
"...o parágrafo 2º do art. 35 do Decreto-Lei 2284/86 equiparou, para todos os efeitos, o 
congelamento dos preços aos níveis de 27 de fevereiro de 1986 a tabelamento oficial de 
preços. Em face da natureza de congelamento de preços, sua equiparação ou 
tabelamento oficial de preços pela via adotada. Constituição, art. 55, II. Presidente do 
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STF, no RE 67.668 - DF..." 
Assim ocorrendo, não há como concluir senão que o Decreto-Lei 2284 foi editado dentro 
do permissivo constitucional do art. 55 da Carta de 1967, na redação que Ihe deu a EC nº 
01/69, não havendo como atacá-lo de inconstitucionalidade em seu art. 35. 
Observo finalmente que este Pleno, decidindo sobre os presentes embargos, está sendo 
instado a pronunciar-se sobre a constitucionalidade ou não de dispositivo legal, no caso o 
art. 35 do DL 2284/86. Estabelece o Regimento Interno desta Casa ser competência do 
Pleno processar e julgar originariamente as argüições de inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo suscitadas nos processos submetidos ao julgamento originário ou recursal 
do Tribunal (art. 5º, II). 
Por outro lado, o art. 12, I, do mesmo Regimento Interno, diz que as Turmas poderão 
remeter os feitos de sua competência ao Plenário, quando houver relevante argüição de 
inconstitucionalidade, desde que a matéria não tenha sido decidida pelo Plenário. 
Inobstante não se tratar de argüição de inconstitucionaÌidade suscitada pela Egrégia 1ª 
Turma, mas ensejando a discussão da matéria o posicionamento sobre a 
inconstitucionalidade do art. 35 do DL 2284/86, entendo pela competência deste Plenário 
para decidir sobre a matéria, observando, por outro lado, que aquela Egrégia Turma 
poderia, incidenter tantum, concluir por inconstitucionalidade de determinado dispositivo 
legal ou ato normativo, sem necessariamente suscitar, perante o Pleno, argüição de 
Inconstitucionalidade, importando, no entanto, que, devolvida a matéria em termos 
recursais ao Pleno, é de se reconhecer a sua competência para pronunciar-se sobre a 
mesma. Adotando posição já assumida perante a 2ª Egrégia Turma e tendo como 
fundamento as razões acima expendidas, concluo pela constitucionalidade do art. 35 do 
DL 2284/86, razão por que dou provimento aos presentes Embargos Infringentes para, 
modificando o acórdão Embargado, concluir pelo provimento da apelação. 
É o meu voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente apesar de ter acompanhado o 
voto do então Relator, o eminente Juiz Hugo Machado, na 1ª Turma, meditei 
posteriormente sobre a matéria e ouvi atentamente o voto proferido pelo não menos 
eminente Relator, o Sr. Juiz Petrucio Ferreira, motivo pelo qual reformulo o meu ponto de 
vista expendido naquela Turma para considerar que o congelamento de preços, objeto do 
Decreto-Lei nº 2.283, logo alterado pelo Decreto-Lei nº 2.284, podia, como foi, ser feito 
através de Decreto-Lei. Isto porque o congelamento de preços, na forma em que foi 
realizado na época, envolto dentro de um plano econômico, envolvia matéria econômico-
financeira e de interesse público relevante, cuja edição clamava por urgência. De forma 
que, mesmo assim, esse Decreto-Lei, que veio a ser objeto de aprovação pelo Congresso 
Nacional, desde a sua edição, teve força de lei. 
Penso também que quando o art.163 da Constituição anterior dizia "através de lei 
federal", falava na expressão "lei" de uma forma genérica, referindo-se à disposição não 
propriamente de lei, de logo elaborada pelo Congresso Nacional, mas de uma lei que 
tivesse a força e a legitimidade de lei. E o Decreto-Lei nº 2.284 tinha essa força de lei, 
essa legitimidade que se concretizava com a sua aprovação pelo Congresso Nacional. 
Não entrarei no aspecto da legitimidade de intervenção no domínio econômico, através de 
meros atos administrativos que não estejam embasados em lei. Neste aspecto, não 
concordo muito com S. Exª, o Juiz Relator. No entanto, reservo-me para me pronunciar 
depois de mais estudos sobre o assunto. 
O que entendo é que o congelamento se operou através de Decreto-Lei e o art.163 
referia-se a lei, genericamente falando. 
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E assim, por esses aspectos, data venia do entendimento anterior do eminente Relator 
originário, o Sr. Juiz Hugo Machado, acompanho o voto do Relator para dar provimento 
aos embargos. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, o eminente Relator referiu-se à 
passagem em julgamento da 2ª Turma, da qual eu teria dito que a Turma poderia declarar 
a inconstitucionalidade. Jamais afirmei isso. Nesse processo, falei apenas que não era 
necessário apreciar-se a questão da constitucionalidade. Não precisávamos, para julgar 
aquele processo, apreciar a questão constitucional, tanto que não declaramos a 
inconstitucionalidade do dispositivo da Lei nº 6.830. Isso é uma lição de um dos mais 
ilustres baianos de todos os tempos, Rui Barbosa, no sentido de que o Juiz, sempre que 
possível, deve evitar a apreciação da inconstitucionalidade da lei; sempre que puder 
aproveitar a lei, sem entrar na questão de constitucionalidade, deve fazê-lo. 
Agora, no presente caso, parece-me que a egrégia 1ª Turma, ao declarar a 
inconstitucionalidade, extrapolou a sua competência. Ocorre que o voto de S. Exa, 
eminente Relator, é no sentido de pronunciar a constitucionalidade ou seja, de acolher a 
legitimidade de lei. Neste caso, não há necessidade de retornarem os autos à 1ª Turma. 
Se o Tribunal se inclina para entender legítimo, adequado ao sistema constitucional o 
Decreto-lei que foi declarado inconstitucional, esta declaração é nula. Se o Tribunal Pleno 
entende que o Decreto-lei é constitucional, não precisa devolver à Turma, porque o que é 
inválido na decisão é a declaração de inconstitucionalidade. Ora, fica superada esta 
questão pela decisão do Tribunal, que entende que o dispositivo do Decreto-lei é 
constitucional. 
Então, neste sentido, e por esta razão, manifestada esta tendência do julgamento, 
acompanho o eminente Relator. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Acompanho inteiramente o voto de S. Exª, o 
eminente Relator, porque entendo que, realmente, o art. 35 do Decreto-lei é 
constitucional. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Reformulando voto proferido na Primeira 
Turma, diante do bem fundamentado voto do Juiz Petrucio Ferreira, passo a entender ser 
contitucional o art. 35 e. desta forma, dou provimento aos embargos. 
 
VOTO - (VENCIDO) 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Sr. Presidente, egrégio Tribunal, com o devido 
respeito ao eminente .Relator, tenho votado em sentido contrário, aderindo. senão à 
jurisprudência sólida da Primeira Turma, mas, pelo menos. a uma orientação segura. 
Assim, em vista dos fundamentos do voto condutor do acórdão, da lavra do Sr. Juiz 
Castro Meira, lido pelo Sr. Juiz Petrucio Ferreira, com todo o respeito ao brilhantismo do 
voto provido por S. Exª., nesta oportunidade, coerente com o ponto de vista da Turma, 
peço permissão para divergir. Nego provimento aos embargos, data venia. 
 
VOTO - (VENCIDO) 
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O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Sr. Presidente, Srs. Juízes, Dr.ª. Procuradora, o 
aspecto processual, suscitado com absoluta propriedade pelo eminente Juiz Lázaro 
Guimarães, parece-me superado diante da regra universalmente adotada - e adotada 
para o bem de todos - no sentido de que não se deve declarar nulidade quando prejuízo 
algum possa resultar no caso. 
Ora, então, mesmo admitindo - e admito - que a Primeira Turma não poderia declarar a 
inconstitucionalidade do Decreto-lei, se o Plenário tem e está tendo a oportunidade de se 
manifestar a respeito, parece-me que não se deve devolver o assunto para apreciação da 
Turma, tendo em vista que a mesma, em hipótese nenhuma, poderia apreciar o caso 
diferentemente do que o Plenário aqui decidisse. 
Ora, quer o Plenário. agora, considere constitucional, quer considere inconstitucional o 
Decreto-lei, esta decisão vincula a egrégia Primeira Turma, como vincula a egrégia 
Segunda Turma. 
Parece-me que, embora do ponto de vista rigorosamente formal devesse haver uma 
manifestação num processo específico de declaração de inconstitucionalidade, deve 
prevalecer o princípio ao qual me reportei de que não se há de declarar nulidade quando 
não ocorra prejuízo. No caso, prejuízo algum poderá ocorrer. de vez que o Plenário está 
tendo a oportunidade de se manifestar amplamente sobre a questão de mérito, que é a 
questão da constitucionalidade do Decreto-lei. 
Ouvi, com muita atenção. o voto do eminente Relator, Juiz Petrucio Ferreira, mas, não 
obstante - e não obstante o respeito que tenho pelas opiniões de S. Exª. -, mantenho-me 
no ponto de vista que manifestei na Turma, pedindo vênia também aos eminentes Juízes 
Orlando Rebouças e Francisco Falcão, que reformularam seus pontos de vista. 
A tese adotada pelo eminente Juiz Petrucio Ferreira não distingue ato de concreção do 
direito de ato puramente normativo. Parece-me que esta distinção, embora nem sempre 
seja fácil, é de suma relevância, é absolutamente indispensável para que se possa bem 
interpretar o regramento juridico-constitucional pertinente à questão da intervenção do 
Estado no domínio econômico. 
Em primeiro lugar, quando entendo que o Decreto-lei não era norma constitucionalmente 
válida para cuidar de intervenção no domínio econômico, não entendi a expressão "lei", 
do dispositivo constitucional que trata da intervenção no domínio econômico, como 
restrita, portanto excludente do Decreto-lei. De modo nenhum. Apenas entendi que o art. 
55 da Constituição Federal não dava, na época, competência ao Presidente da República 
para editar Decretos-Leis sobre intervenção no domínio econômico, precisamente porque 
a intervenção no domínio econômico não pode ser catalogada como norma de finanças 
públicas. Efetivamente não é, assim como não é norma sobre o funcionalismo público, 
nem é norma de tributação, embora possa haver intervenção no domínio econômico 
através de tributação, e também não é norma sobre segurança nacional. 
É certo que se pode, com uma amplitude muito grande do conceito de segurança 
nacional, abranger situações que exigiriam congelamento de preços. Não chego a tanto. 
Entendo que o conceito de segurança nacional não pode ser tão amplo, porque, se assim 
o entendermos, a Norma do art. 55 simplesmente abrangeria tudo, pois tudo pode ser 
matéria de segurança nacional - tivemos um exemplo em que o Presidente da República 
editou Decreto-Lei sobre aluguéis, alegando que era matéria de segurança nacional. 
Então. entendo que, exatamente pela impossibilidade ontológica de definição de 
conceitos, este  papel incumbe ao Poder Judiciário. Quer dizer, o Poder Judiciário é que 
tem a seu encargo a delimitação dos conceitos, exatamente para que o Direito não se 
torne um pandemônio onde tudo cabe em tudo, onde todos os conceitos comportam 
quaisquer idéias. Este é o papel do Poder Judiciário - o de, ao julgar, estabelecer 
delimitações para determinados conceitos e, assim, torná-los de utilização viável. 
Mas, eu dizia que é necessário, no caso, para bem aplicar a Constituição Federal, 
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distinguir o ato concreto da norma jurídica, dotada de hipoteticidade - para usar a 
linguagem de Karl Engisch. Admito e sempre admiti tabelamento de preços no regime da 
Constituição Federal de 1967 e, por isso, admiti que a Lei Delegada nº 04 não estava 
invalidada com o advento daquela Constituição. Mas é perfeitamente distinta a Lei 
Delegada nº 04. que autoriza o tabelamento. das Portarias da SUNAB, que concretizam o 
tabelamento. 
Ora. o que o Decreto-lei em questão fez foi editar uma norma sobre intervenção no 
domínio econômico decretando um congelamento de preços sem que haja, no sistema 
jurídico brasileiro, uma norma que autorize qualquer ato de concreção consistente em 
congelamento. E eu insisto na distinção entre congelamento e tabelamento, distinção esta 
que é não apenas formal, como substancial, e se prende, inclusive, a aspectos 
nitidamente teleológicos. 
O congelamento de preços, diferentemente do tabelamento, prejudica aquelas empresas 
que estavam praticando preços mais baixos e, por conseguinte, não estavam obtendo 
lucros exagerados. São exatamente as empresas que têm uma política comercial 
favorável ao combate à inflação, e por isto mesmo estão praticando preços mais baixos. E 
são essas empresas, precisamente, as mais duramente afetadas por qualquer 
congelamento de preços, diferentemente do tabelamento. porquanto o tabelamento dirige-
se a todos os agentes econômicos como categoria e não a cada agente econômico 
individualmente considerado. Enquanto no tabelamento se tem que o quilo de carne é 
tabelado em "tanto" para qualquer frigorífico, no congelamento não. Segundo este, se, 
eventualmente, um frigorífico estava praticando um preço mais baixo, vai ter que manter 
aquele preço. 
Ora, então é uma intervenção que se caracteriza por peculiaridades inteiramente 
diferentes daquelas que orientam o tabelamento de preços. 
Ouvimos, inclusive, agora, por ocasião do recente Plano Collor II, explicações 
contraditórias da Equipe Econômica. Enquanto uns diziam que o preço da tabela da 
SUNAB, mais alto do que o eventualmente praticado em alguns estabelecimentos, não 
significava autorização para a prática daqueles preços por todos porque os que estavam 
praticando preços mais baixos estariam atingidos pelo congelamento, víamos 
manifestação de outros membros da mesa da Equipe Econômica em sentido diverso. E 
vimos, afinal, providência no sentido de reduzirem os preços da tabela da SUNAB. 
Significa que os próprios gestores desses atos não estão sabendo muito bem trabalhar 
com os conceitos de tabelamento e de congelamento. 
Seja como for, se a Lei Delegada nº 04 dissesse que o Poder Executivo podia congelar 
preços, eu admitiria o ato de concreção dessa regra, isto é, admitiria a sua 
constitucionalidade. Ocorre que no sistema jurídico não há norma que autorize o ato de 
congelamento, e esse ato de congelamento, como ato concreto, na lição abalizada de 
José Afonso, citado pelo eminente Relator, não prescinde de uma norma em que se 
fundamente. 
Conseqüentemente, o Decreto-lei em questão, à míngua de uma norma abstrata que seja 
uma lei stricto sensu, como ato concreto é absolutamente inválido, à míngua de 
fundamento. E como norma também é inválido, porque só a lei stricto sensu pode regular 
a intervenção no domínio econômico, por força do dispositivo constitucional - art. 163, 
combinado com o art. 55 da Constituição Federal de 1967. 
De sorte que voto no sentido de manter a decisão da Primeira Turma, considerando 
inconstitucional o Decreto-lei em exame. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, o assunto já foi por demais debatido e 
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de modo primoroso. Faço ligeiras considerações, primeiramente a respeito dos aspectos 
preliminares suscitados por S. Exª, Dr. Lázaro Guimarães. 
Em primeiro lugar, a Turma - já conferi o acórdão - não declarou a inconstitucionalidade 
do art. 35 do Decreto-lei aqui discutido. A Turma apenas deixou de aplicar por considerar 
inconstitucional. Esta é uma situação e defendo sempre que a Turma pode fazê-lo, do 
mesmo modo que pode também fazê-lo o Juiz de Primeiro Grau. Aliás, os Juízes de 
Primeiro Grau atenciosamente afirmam: "declaro a inconstitucionalidade". Mas esta 
expressão "declaro" é apenas um plus que não tem nenhuma validade, porque, pela 
Constituição Federal, só quem pode declarar a inconstitucionalidade é o Pleno. por sua 
maioria absoluta. 
Em segundo lugar, quando o Pleno declara a inconstitucionalidade da lei, ele o faz em 
tese, não incidenter tantum. Tanto é que, quando o assunto é submetido ao Pleno, por 
sugestão da Turma, o processo volta para a mesma complementar o seu julgamento. O 
julgamento sobre a matéria de fato fica suspenso, o Pleno aprecia a argüição de 
inconstitucionalidade e o processo volta para que o julgamento seja terminado. 
Então, são duas situações que, parece-me, conciliam-se. Não se pode impor, aqui, nem 
de longe, qualquer vício, qualquer defeito no acórdão em discussão. 
Quanto ao mais, se não fossem procedentes, ao meu pensar, estes argumentos, o que 
falou S. Exª, Dr. Lázaro Guimarães, em face da conclusão a que chegou o eminente 
Relator, não ensejaria a continuidade da discussão por ausência do objeto e de prejuízo. 
Quanto ao mérito, peço vênia aos eminentes Juízes Ridalvo Costa e Hugo Machado para 
continuar com a posição que venho defendendo em inúmeras decisões, acolhidas com o 
voto generoso de meus pares na 2ª Turma, e trago como referência as que relatei: 
Apelação Cível nº 1.845-CE, Apelação Cível nº 2.045-PE e Apelação Cível nº 2.968-CE. 
Em tais, pronunciei-me a respeito da matéria do modo seguinte, que aqui vai resumido: 
"Não padecem  de ... 
...a inflação se consumou". 
E, por fim, Sr. Presidente e Srs. Juízes, em votos outros que proferi examinando a 
matéria, cheguei à conclusão de que não há diferença substancial entre congelamento e 
tabelamento como fenômeno jurídico. Pode haver como fenômeno financeiro, como 
fenômeno econômico, mas não para os fins maiores a que a legislação assim se destina. 
Com estas considerações, pedindo vênia aos que se posicionaram de modo contrário, 
acompanho o voto do eminente Relator. 
 
VOTO - (VENCIDO) 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Senhor Presidente, sou o último a votar, já estando a 
matéria praticamente decidida. Mas as razões já foram apresentadas pelo eminente 
Relator, trazidas no voto que proferi na Turma. Não tenho razão para mudar esse voto, 
não obstante ter acompanhado com o maior interesse o raciocínio do eminente Relator e 
dos que o acompanharam. Só quero observar que ao editar o Decreto-lei nº 2.284/86, 
especificamente na regra do seu art. 35, percebe-se claramente que a Presidência da 
República estava ciente de que não podia legislar sobre congelamento. Tanto assim que, 
nesta norma, faz expressa referência à Lei Delegada nº 04. Isto é, como a Presidência da 
República não tinha poderes para estabelecer o congelamento, fez esse congelamento 
"de tabela" usando o tabelamento autorizado na Lei Delegada nº 04. Por isso é que essa 
norma é, realmente, inconstitucional, como, aliás, bem demonstraram os votos que me 
precederam do Dr. Ridalvo Costa e Dr. Hugo Machado, sobretudo em face da regra do 
art. 55 da Constituição revogada. 
Com essas rápidas observações e me reportando ao voto proferido na Turma, nego 
provimento aos embargos. 
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HABEAS-CORPUS Nº 104-PE 

Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Impetrante: DR. MARIVALDO BURÉGIO DE LIMA 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 10ª VARA-PE 
Pacientes: ROBERTO PINTO DE SOUZA  ROBERTO GONÇALVES PEREIRA E PAULO 

CÉSAR MACIEL DE OLIVEIRA 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Prisão Civil (Decretos-Leis 1060/69 e 1104I70 e 
Constituição Federal art. 5º, LXI e LXVIÌ). 
1- Admitida como exceção à regra maior, a prisão civil poderá ser decretada por um prazo 
de até 90 dias contra o devedor inadimplente de prestações alimentícias e o depositário 
infiel (art. 5º LVI e LXVII da C.F.) 
2 - A prisão civil a ser decretada contra o depositário infiel poderá ter lugar no bojo: a) Da 
ação de depósito b) De uma ação onde, exigindo-se garantia do juízo, identificou-se o 
responsável pela guarda e preservação do bem trazido ou dado em garantia do juízo, 
como depositário infiel; c) Em um procedimento judicial específico onde, a autoridade 
administrativa, em face de elementos conclusivos presentes, em regular processo 
administrativo, motivadamente, a requer à autoridade judiciária (CF art. 5º LXVI); 
3 - Enquanto a prisão civil-administrativa se constitui em um meio intimidativo que visa à 
satisfação do crédito fazendário, a prisão civil visa não mais à satisfação do crédito 
fazendário (limada pela própria Ação Judicial) e sim à entrega do bem dado ou trazido em 
garantia do juízo. 
4 - Liquidado o débito fazendário ainda não ajuizado, embora inscrito na dívida ativa, 
susta-se a decretação da prisão Civil-Administrativa e se suspende o cumprimento do 
respectivo mandado, inadmitindo-se se renovem tais medidas judiciais em referência a 
débito, cujo pagamento se colima em processo de execução fiscal. 
5 - Ordem de Habeas-Corpus 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 de 
votos, conceder a ordem de Habeas-Corpus  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,19 de março de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: MARIVALDO BURÉGIO PE LIMA propôs 
ordem de Habeas-Corpus preventivo com pedido liminar, em favor de ROBERTO PINTO 
DE SOUZA, ROBERTO GONÇALVES PEREIRA e PAULO CÉSAR MACIEL DE 
OLIVEIRA (diretores e ex-diretor da SARABOR S/A), objetivando a suspensão de 
mandados de prisão expedidos contra os pacientes e já encaminhados à Polícia Federal. 
Argúi em sua inicial que em 13/09/90 o Sr. Procurador Adjunto da Fazenda Nacional 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

solicitou ao MM. Juiz da 10ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, e teve deferida, a 
prisão dos pacientes, pedido aquele baseado no art. 319, I do Código de Processo Penal 
c/c art. 2 , § 2º e art, 3º do DL 1060/65, com alterações do DL 1104/70. E que, tomando 
conhecimento do fato e sendo apurado o débito pela Receita Federal, providenciaram, de 
imediato, a liquidação do mesmo. E, ante nova ameaça de prisão sob alegação de que só 
parte da dívida fora liquidada, estando o restante da dívida ajuizada, peticionaram nos 
autos nº 90.4501-0, solicitando dedução do valor já pago e autorização para pagamento, 
com prazo de 15 dias, do débito restante. Entretanto, até 24/01/91 e sem tomar 
conhecimento do deferimento do requerido, foram surpreendidos com nova decretação de 
prisão. 
Liminar deferida. 
O MM. Juiz impetrado informou o cumprimento da liminar e relatou os trâmites da Ação 
Diversa proposta pela Fazenda Nacional contra os pacientes, diretores da SARABOR S/A 
- REGENERADO E ARTEFATOS DE BORRACHA: - inicial requerendo a prisão civil, 
combinada com seqüestro de bens dos diretores da empresa, pelo não recolhimento de 
IPI e IR no período de outubro/85 a fevereiro/90, num valor de CR$ 27.845.870,50, dando 
ainda notícia de outros 30 processos contra a mesma firma, inscritos na Dívida Ativa, num 
valor de CR$ 19.016.736,19, sendo a dívida global num montante de 822.831,80 BTNFs.; 
- decreta a prisão civil requerida e expedidos mandados de prisão e de seqüestro; - 
requerida revogação das ordens expedidas, sendo anexados dois comprovantes de 
pagamento num total de CR$ 41.016.736,19 ou 651.778.33 BTNFs.; - revogadas as 
decretações de prisão, bem como o seqüestro dos bens; - reiterado o pedido de prisão, 
ante a subsistência dos outros 30 débitos; - pronunciamento do Ministério Público, 
favorável à renovação do pedido de prisão que foi decretada pelo MM. Juiz, sendo 
expedidos os respectivos mandados. 
O parecer da Procuradoria Regional Federal posiciona-se pela cassação da liminar, 
argumentando que não prospera a afirmação dos pacientes de só terem tomado 
conhecimento das prisões, via telenoticiário, quando os artigos 189 e 236 do C.P.C. 
determinam prazos para despachos e decisões bem como intimações por publicações 
oficiais, sendo do conhecimento de todos os interessados. E ainda, os pacientes não 
tomaram qualquer iniciativa para saber o dies a quo para pagamento do restante da 
dívida, como requereram. 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Objetivando o presente pedido de 
ordem de Habeas Corpus a suspensão de mandados de prisão, encaminhados à Polícia 
Federal e decretados pelo MM Juiz Francisco Alves dos Santos Júnior, da 2ª Vara Federal 
neste Estado, e expedidos no bojo da ação diversa 90.4501/0, ajuizada pela União 
Federal na 10ª Vara daquela Seção Judiciária contra os Srs. Roberto Pinto de Souza, 
Roberto Gonçalves Pereira e Paulo César Maciel de Oliveira pacientes nesta ação, 
despachei às fls. 39, requisitando para exame aqueles autos que os tenho de ora em 
mãos. 
Funda-se o pedido de decretação da prisão civil dos ora pacientes, no fato de tais Srs., na 
qualidade de diretores da firma Sarabor S/A-Regeneração e Artefatos de Borracha, serem 
responsáveis por uma dívida com a Fazenda Nacional calculada em 575.242,31 BTNF, e 
atinente ao não recolhimento de IPI e IR retido na fonte, e mais conforme se lê nos itens 5 
e 6 da inicial, por 30 (trinta) processos, cujos débitos se encontram inscritos como dívida 
ativa. 
Decretada a prisão civil dos pacientes, como se verifica das fls. 30 a 31, à vista dos 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

documentos de fls. 48, que comprovam o pagamento da dívida, foi revogado o referido 
decreto de prisão. 
Às fls. 57 da AC 90.0004501-0, a União Federal, admitindo como liquidados os débitos 
referidos nos itens 3 e 4 da inicial, afirma continuarem os pacientes responsáveis pelos 
débitos constantes dos itens 5 e 6 daquela exordial e que dizem a respeito, exatamente, a 
30 processos, cujos débitos se encontram inscritos como dívida ativa, renovando assim, 
mais uma vez, o pedido de decretação da prisão civil dos mesmos, que restou atendido 
como se verifica do despacho de fls. 87, da lavra do Dr. Ubaldo Ataíde Cavalcante. 
Contra tal decreto é que se impetra o presente pedido de Habeas Corpus, que me 
cabendo por distribuição, teve liminar concedida por S. Exª.o Presidente Araken Mariz, em 
data de 25 de janeiro do ano em curso. 
Em seu douto parecer, o Exmº Sr. Procurador Regional Federal, observando que a prisão 
civil decretada pela Autoridade Judiciária coatora guarda conformidade com o art. 5º, LXI 
e LXVII da Carta Magna, opina pela cassação da liminar. Fundamenta o seu parecer na 
não aceitação da alegada ausência da intimação dos pacientes nos autos da Ação 
diversa acima referida, para que pudessem os mesmos efetuar  o pagamento do restante 
da dívida. 
Não há como se negar a legalidade da prisão civil daquele que desatende ordem judicial 
de prestação alimentícia ou do depositário infiel. 
Em relação ao depositário infiel, a jurisprudência admite decrete-se a prisão ou no bojo da 
própria ação de depósito, ou no bojo de processo de execução, desde que identificada 
num ou em outro a situação de depositário infiel, ou mesmo na área administrativa 
quando a situação de depositário infiel resulte de situação fática especialmente tratada 
em lei. 
No caso presente. como se verifica na inicial da ação diversa 90.4501/0, indiscutivelmente 
se trata da prisão civil-administrativa, vez que fundamentou a União Federal  o seu 
pedido. perante o judiciário, precisamente no art 3º e seus parágrafos do Decreto-Lei 
1.060 69. 
Ha no entanto a considerar que. tratando a espécie de prisão civil-administrativa. esta só 
poderá ter como fundamento de pedido a não liquidação de débitos fazendários que 
estejam ainda no âmbito administrativo. 
Nessa situação se encontram exatamente os débitos referidos nos itens 3 e 4 da inicial, 
débitos estes que restaram, por documentos trazidos aos autos e aceitos pela União, 
comprovadamente liquidados, determinando-se, inclusive, a revogação e sustação de 
prisão dos pacientes. 
Já em relação aos débitos referidos nos itens 5 e 6 da inicial e em razão dos quais foi 
novamente requerida a prisão dos pacientes, atacada via o presente Habeas Corpus, 
verifica-se pelos documentos de fls. 17 a 21. e igualmente de fls. 76 a 85. que os mesmos 
dizem respeito a 33 ações de execução fiscal, onde, inclusive. em algumas delas, o juízo 
se encontra garantido em penhoras levadas a efeito naquelas ações. 
Não resta dúvida que no bojo de um processo de execução. como acima já afirmei. possa 
ter lugar a decretação de prisão civil de alguém que. naqueles autos. venha a ser 
identificado como depositário infiel. Mas, tal pedido de prisão há de ser deduzido naqueles 
autos e será resolvido pelo juízo da execução e não em uma ação autônoma, onde. 
inclusive, a prisão civil, cuja decretação se pede, seja de natureza administrativa, pois em 
relação à prisão civil-administrativa, esta, como meio de coerção para conseguir a 
satisfação do crédito tributário, só terá lugar em processo administrativo ainda não sujeito 
à apreciação judicial. Ademais que no caso presente o texto legal, ao ter como depositário 
infiel o Contribuinte que deixar de recolher aos cofres da Fazenda Pública o valor dos 
tributos de que é simples detentor, objetiva que. com a decretação da prisão civil-
administrativa. seja satisfeito tal crédito. Ora. mais do que uma medida de intimação. o 
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processo de execução é a atividade jurisdicional do Estado na qual a Fazenda Pública 
terá todo um procedimento para conseguir a satisfação do seu crédito, constituindo-se o 
processo de execução. pois, em um plus em relação ao próprio instituto da prisão civil 
administrativa, pois é próprio exercício da atividade jurisdicional do Estado dirigida contra 
o devedor, com repercussão em seus bens e inclusive lugar para decretação de pensão 
civil, mas. no caso, não como meio para simplesmente satisfação do crédito. Admitiu-se, 
por outro lado, a prisão civil como meio de coerção para haver-se crédito, cuja satisfação 
se colima um processo de execução fiscal, é, em ofensa ao dispositivo constitucional, 
consagrar-se prisão civil por dívida. 
Não sendo, pois, a hipótese de prisão civil de depositário infiel, como tal encontrado ação 
de execução fiscal, não há senão como se concluir pela inexistência de amparo legal para 
decretação da prisão civil administrativa dos pacientes em relação aos débitos, cujos 
pagamentos são perseguidos em execuções fiscais, já ajuizadas. 
Concedo, pois, o pedido de ordem do Habeas-Corpus para sustar o Decreto de prisão ora 
atacado e, igualmente, a suspensão de qualquer mandado de prisão que, porventura, 
tenha sido expedido pela autoridade judiciária coatora contra os pacientes, em relação a 
tais débitos. 
É o meu voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, em relação a prisão do 
depositário infiel, existem duas correntes principais. Uma tem à frente o processualista 
Edualdo Furtado Fabrício, que comentando o Código de Processo Civil em seu alentado 
volume, publicado, pela Editora Forense, entende que é sempre necessária a propositura 
da ação de depósito em qualquer caso, inclusive no do depositário judicial. Este 
entendimento calcado em sólida fundamentação, não é de todo acolhido pelo Supremo 
,Tribunal Federal e pela maioria dos nossos Tribunais no tocante à prisão do depositário 
judicial. O Supremo Tribunal Federal admite a prisão decretada nos autos da ação, - não 
a que se refere a depósito -, pelo Juiz, depois de intimado o depositário para apresentar o 
bem ou recolher o valor equivalente. 
Admite ainda o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Federais a prisão administrativa 
do devedor remisso - em hipótese também considerado depositário infiel -, em relação ao 
imposto de renda retido e ao IPI que é cobrado do contribuinte de fato, e o qual deve ser 
recolhido pela empresa e quando não o é tornar-se-á esta a depositária infiel. Então, 
nesses casos, a lei citada pelo eminente Relator autoriza a prisão administrativa, 
mediante processo administrativo. 
Por outro lado, de acordo com a regra constitucional, vinda do sistema passado, não há 
prisão a não ser em flagrante ou por ordem judicial. A Constituição Federal, no particular, 
não trouxe maiores inovações, mas como não se faz a ressalva da prisão administrativa, 
entendeu-se assim. 
De qualquer modo, o eminente Relator examinou a espécie e verificou que, em relação 
aos débitos constatados administrativamente, já se deu o recolhimento. Em relação a 
outros débitos, já há execuções propostas com penhora efetivada. De modo que não se 
justifica o constrangimento máximo da privação da liberdade. 
Concordo com a fundamentação do eminente Relator, a quem acompanho na sua 
concessão da ordem. 
 

HABEAS CORPUS Nº 106-PE 
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Relator: O SR. JUIZ PETRUCIO FERREIRA 
Impetrantes: DRS. GONZAGA PATRIOTA E OUTROS 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 6ª VARA/PE 
Paciente: FRANCISCO CARLOS NUNES PEREIRA 
 
EMENTA 

Processual Penal. Habeas Corpus. Admissibilidade como medida recursal. Competências 
ratione loci e  ratione materiae. 
1- Atacando o pedido de ordem de HC a nulidade da sentença, no tocante ao Paciente, 
recebe-se o mesmo como medida recursal, inobstante o trânsito em julgado da sentença 
condenatória em relação ao mesmo. 
2 - Instalada, no curso da ação penal, uma nova Vara Federal, e não argüida a exceção 
de incompetência ratione loci no Juízo do 1º Grau que, de quando do ajuizamento da 
ação, atingia todo o território do Estado-Membro, em sua jurisdição, não pode aproveitar 
ao Paciente tal argüição, só agora deduzida. 
3 - Não provada a propriedade da parte da Polícia Militar do Estado da arma usada no 
crime, não prospera a preliminar de competência ratione materiae da Justiça Especial 
Militar do Estado. 
4 - Constando dos Autos, tanto na fase do Inquérito Policial, como durante todo o curso 
do processo crime que o paciente fora excluído dos quadros na PM do Estado por 
deserção, desacolhe-se a preliminar de nulidade de citação, por não poder exigir que se 
intimasse, como militar, quem perdera tal situação, independente de, presentemente, 
trazer-se aos autos notícia de sua reinclusão junto àquela Corporação. 
5 - Intimado que seja, no curso do processo, o revel, já não se aplica, no caso, o comando 
do art. 366 do CPPB, impondo-se, assim, renove-se sua intimação da sentença, desta 
feita, pessoalmente, e não via edital. 
6. Ordem de HC 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 de 
votos, conceder a ordem para anular todos os atos praticados após a sentença ser 
lavrada em relação ao paciente, a fim de Ihe ser concedida a oportunidade de apelação, 
com prévia intimação regular. 
O Exmº. Sr. Juiz Lázaro Guimarães votou em maior extensão, para anular os atos 
processuais a partir do momento em que o paciente compareceu à instrução, 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, 26 de março de 1991 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: GONZAGA PATRIOTA, GENNEDY PATRIOTA 
e HÉLIO MELO impetraram ordem de Habeas Corpus Liberatório em favor de 
FRANCISCO CARLOS NUNES PEREIRA, soldado da Polícia Militar, que se encontra 
recolhido no Centro de Recuperação da PM, por força de sentença condenatória proferida 
pelo MM. Juiz Federal da 6ª Vara-PE, objetivando anulação do processo criminal ab initio 
e sua imediata liberdade. 
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Argúem em seu petitório que o paciente foi processado perante a 6ª Vara Federal-PE, 
restando condenado à pena de 3 anos de reclusão e multa, por infração aos artigos 70, 
163 e 312 c/c art. 129 do Código Penal Brasileiro, tendo praticado o fato com revólver 
pertencente à Corporação. Reputam ilegal tal prisão porque a sentença que condenou o 
paciente é absolutamente nula, ao considerar que: a sentença foi proferida por Juiz 
incompetente, ou mesmo por Justiça incompetente; o paciente foi condenado em 
processo absolutamente nulo e houve cerceamento de defesa. Para tal posicionamento, 
esclarecem que a incompetência resulta da desatenção ao disposto no art. 69 do Código 
de Processo Penal, que considera o lugar da infração e o domicílio do réu. Relatam que 
os fatos que deram origem ao processo ocorreram na área de jurisdição da 8ª. Vara 
Federal-Petrolina, onde reside o acusado e que, apesar de suscitados pelo Ministério 
Público e pelos defensores dos demais acusados, não foi decidido até a sentença final. 
Transcrevem jurisprudência atinente à matéria. E continuam demonstrando ilegalidade e 
irregularidade processuais: - o paciente soldado da Polícia Militar, foi citado por Edital, 
quando deveria ter sido através do Comando de sua Corporação (art. 358 do CPP); - a 
audiência não foi realizada e a revelia não foi decretada; o paciente foi intimado, 
pessoalmente, para audiência posterior, que não se realizou por não terem comparecido 
as testemunhas; na sua função de policial, o paciente dava plantão na 8ª. Vara Federal e 
não teve acesso a informações sobre o andamento do processo, ante a tramitação na 6ª 
Vara; de outra audiência designada, com intimação via precatória, não constou a 
intimação para o paciente, bem como não foi intimado para os atos posteriores; uma das 
testemunhas ouvidas declarou que o denunciado era seu vizinho e continuava como 
soldado, em Petrolina; foi-Ihe, sem motivo, nomeado defensor ad hoc, constituindo-se 
assim cerceamento de defesa (Súmula 523 STF). Do exposto, dessume-se que o 
paciente tem domicílio certo e trabalho efetivo, sendo o caso de se mandar intimá-lo e 
tornar nula uma revelia que nunca foi decretada. Requerem a ordem liberatória ante o 
constrangimento à liberdade do acusado e a violenta coação a que está submetido. 
As informações da autoridade coatora comunicam a impossibilidade de maiores detalhes, 
ante a subida dos autos, em grau recursal, a este Egrégio Tribunal. 
O parecer do Ministério Público Federal opinou pela negação à ordem pretendida. Apóia 
seu entendimento nos seguintes fatos: a 8ª Vara Federal-Petrolina foi implantada em 
13.06.87 e o fato, ocorrido em 28/05.84, teve denúncia recebida em 15/01/85; o seródio 
protesto de conflito negativo de competência não foi apresentado no tempo oportuno, que 
seria o tríduo da defesa prévia; descabe a alegada competência da Justiça Militar ante a 
inexistência de provas da procedência do revólver utilizado; descabe a alegada nulidade 
de citação, pois o paciente foi citado quando considerado desertor, conforme certificado; 
gratuitas são as afirmações de que o paciente era plantonista da 8ª Vara e que 
comparecera a audiência datada de 30/09/87; sem fundamento a afirmação de 
necessidade de intimações posteriores, pois, revel que era o denunciado, mesmo que 
tivesse sido intimado e comparecido à audiência a que afirmam ter o mesmo 
comparecido, teria perdido o direito de receber novas cientificações; inaplicável a Súmula 
523 do STF por não ter se configurado cerceamento de defesa, posto que o defensor ad 
hoc promoveu as diligências cabíveis. fato este reconhecido por um dos próprios 
impetrantes do HC. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Há a Apelação Criminal 368 - PE. 
onde o Paciente não figura como Apelante, em razão  de ter aquela sentença transitado 
em julgado quanto ao mesmo. 
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A admissibilidade do presente HC: como via recursal, decorre, entre outras, de fundar-se 
o presente pedido de ordem de HC na nulidade da própria sentença em relação ao 
Paciente. como também decorre de tal fundamento a necessidade do julgamento do 
presente HC preceder ao julgamento da própria Apelação Criminal 368-PE. 
O Paciente, conforme se viu do douto parecer da Procuradoria Regional Federal, 
denunciado que foi, naqueles autos. pela prática de crimes capitulados nos arts. 312, 163. 
III, 129, II, todos do CPB, teve sua revelia decretada em razão de não ter sido encontrado 
no endereço. Atente-se para o fato de que, no inquérito policial, o Paciente é referido nos 
termos das declarações ali presentes apenas como "soldado Nunes", constando das fls. 
27 despacho do Delegado da Policia Federal, datado de 31.05.84, determinando se 
oficiasse ao Comando da Polícia Militar, em Petrolina, solicitando a presença, inclusive do 
soldado Francisco Carlos Nunes Pereira, constando às fls. 66 ofício do Comandante do 5º 
Batalhão da PM, onde se informa ao Delegado que o soldado Francisco Carlos Nunes 
Pereira se encontra ausente desde o dia 02.06.84, estando em andamento o competente 
processo de deserção. 
Às fls. 95, foram determinadas diligências para a localização e apresentação do ex-
soldado Nunes, constando das fls.115 informação do Comando do 5º Batalhão da PM que 
o "ex-soldado Francisco Carlos Nunes Pereira, filho de Raimundo Nunes Pereira e Júlia 
Nunes Pereira, residente à rua da Gitirana nº 276 - Areia Branca - Petrolina, foi excluído 
por deserção no aditamento do boletim interno na 115 de 19.06.84". 
Tal situação é referida no relatório da autoridade policial, fls. 137, item 5 e datado de 
27.09.84. 
Atente-se que a denúncia é datada de 28.12, daquele mesmo ano, época em que já teria 
sido excluído do quadro da PM, por deserção, o soldado Francisco Carlos Nunes Pereira, 
ora Paciente, não havendo assim como se exigir se expedisse o mandado citatório do 
Réu, a não ser para o endereço constante dos autos, fls. 115 - Rua Gitirana, 276 - Areia 
Branca - Petrolina, onde o mesmo não foi encontrado, conforme consta da certidão de fls. 
213, verso. Citado por Edital e não comparecendo a Juízo, teve o mesmo decretada a sua 
revelia, como se vê às fls. 235, sendo-Ihe nomeada advogada dativa a DN Elbe Tenório 
Maciel que, às fls. 242, arrolou como testemunha de defesa, entre elas, o Dr. Luiz 
Gonzaga Patriota, ora Impetrante. 
Não há como se olvidar o comando da Lei Processual Penal presente no Art. 366 e que 
estabelece que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado inicialmente ou 
intimado para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado, 
sendo, no entanto, de se registrar que o Juízo diligenciou para localizar o ora Paciente 
para comparecer à audiência de instrução - sumário crime - que foi localizado e intimado 
em 02.09.87, em sua residência - Rua Gitirana, 276, Areia Branca, Petrolina - para uma 
audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia, designada para 30 de 
setembro de 1987, às 14 horas, mas que não se realizou em face da ausência das 
testemunhas. 
Atente-se, igualmente, que em suas alegações finais, cumprindo o determinado no art. 
500 do CPB, não se argüiu a favor do Paciente qualquer defeito de citação, nem se negou 
a sua situação de ex-soldado da PM. 
Foi o Paciente intimado da sentença condenatória, através de edital, conforme consta das 
fls. 649 a 650, deixando correr in albis o prazo recursal, resultando no trânsito em julgado 
da sentença em relação ao mesmo, onde restou condenado à pena de três anos de 
reclusão e multa de Cr$ 832.800,00, como se vê às fls. 644 e 678. 
Como se observa, os únicos elementos presentes nos autos da ação criminal a que 
respondeu o Paciente e referentes ao mesmo, só dão conhecimento de sua situação de 
ex-soldado da PM, excluído daquela corporação por deserção. 
Somente nesses autos de HC, como se lê na inicial, fls. 06, é que se afirma a reinclusão 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

do Paciente ao 5º BPM, fato comprovado por certidão de fls.10, destes autos, datado de 
23.01.91. 
Importa observar, como mui bem lembrou o Procurador Regional Federal, que a 
reinclusão do Paciente junto à PM, fato que não ficou esclarecido como e quando se deu, 
não tem o condão de fazer com que se desconsidere que, à época do inquérito policial, de 
quando do recebimento da denúncia e por todo o curso do processo crime, estivesse o 
Réu na qualidade de ex-soIdado da P.M. - excluído de seus quadros por deserção - não 
havendo como se exigir fosse o mesmo citado através de seu comandante, quando 
notícias existentes nos autos da parte do comando militar do 5º BPM o apresentavam não 
mais como militar. 
Por outro lado, em relação aos demais pontos atacados no presente HC, faço minhas as 
razões expendidas no douto parecer do Exmº. Sr. Procurador Regional Federal, quando 
diz: 
"Quanto à competência da 8ª Vara da Justiça Federal neste Estado, sem razão o 
impetrante, pois o fato delituoso, de que falta a denúncia recebida em 15/01/85 (fls.146), 
deu-se em 28/05/84 em Petrolina, que só em 13.06.87 teria solenemente implantada a 8ª 
Vara da Justiça Federal (apud certidão de fls. 701 dos autos da Ação Criminal nº 
00.0005119-5). O apontado protesto de fls. 495 não impressiona. É que não se cogitando 
in casu de conflito negativo (art.116 parágrafo 1º do CPP), o pedido não foi processado 
em autos apartados, além de se tratar de um protesto seródio, vez que o Paciente no 
tríduo da defesa prévia, momento oportuno para suscitar o conflito, conforme 
entendimento esposado por Espínola Filho, não o fez, tendo se limitado a arrolar 
testemunhas (fls. 242), cujos depoimentos se vêem nos autos do HC (fls. 32 e 37). 
Sob este aspecto. o pedido de concessão da ordem não pode prosperar. 
Por outro lado, os decisa trazidos à colação (fls. 04 e 05 dos autos do HC) são 
imprestáveis para o caso vertente, no tocante à competência da Justiça Militar, vez que 
não há nos autos sequer a alegação de que o revólver Taurus, calibre 38 nº 741104, bem 
como aquele Taurus, calibre 38, nº 1174999 sejam de propriedade da Polícia Militar de 
Pernambuco. O primeiro, pertencente a Genésio Marcelino de Souza Filho, policial militar 
(fls.179). O segundo é de propriedade de José Antônio da Silva, vulgo "da Silva", soldado 
da Polícia Militar (fls. 40) e um dos condenados na retromencionada Ação Criminal. As 
demais armas apreendidas, embora de menor importância para o desate da questão, 
pertencem a terceiros, como o próprio José Antônio da Silva informou (fls. 40). 
Além disso, dos autos de apreensão (fls. 17, 37 e 58) não consta que as referidas armas 
sejam da Polícia Militar, como afirma o impetrante (fls. 04 dos autos do HC). 
Afastada, assim, a competência da Justiça Militar e, em conseqüência, a concessão da 
ordem pleiteada. 
Inaplicável ao caso em tela a Súmula nº 523 do STF, vez que não se configurou o 
cerceamento de defesa. É suficiente alinhar o fato do defensor ad hoc ter arrolado 
testemunhas; que tais testemunhas foram ouvidas em Juízo; que se trata de pessoas 
conhecidas do paciente, residentes no sertão e, provavelmente, indicadas pelo próprio 
paciente; que as testemunhas indicadas pelo paciente tinham conhecimento do fato 
narrado na denúncia e, consoante o CPP, legalmente podem ser tidas como 
testemunhas. 
Junte-se a isso a circunstância do Impetrante, Gonzaga Patriota, uma das testemunhas 
arroladas pelo defensor ad hoc ao impetrar a ordem de habeas corpus, ter reconhecido o 
esforço feito pelo defensor nomeado, em favor do Paciente, no decorrer do processo." 
Divirjo, no entanto, do douto Representante do Ministério Público Federal, no tocante à 
sua assertiva de que a intimação, levada a efeito na pessoa do Paciente em 30/09/87, 
não tenha tido para o mesmo conseqüência alguma, em razão de sua decretada revelia. 
Na verdade, dada a revelia, não teria o Juiz, sob cuja presidência se encontrasse o 
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processo, o dever de intimar o Réu para os atos processuais subsequentes, de acordo 
com o comando do art. 366 do CPPB, mas, desde que o fez, e com resultado positivo, vez 
que encontrado o Réu antes em lugar incerto e não sabido, embora não seja a hipótese 
de ter-se processado o seu interrogatório, vez que não existe nos autos notícia de ter o 
mesmo comparecido em Juízo, de tal intimação há de ter resultado em favor do mesmo, 
ao menos o direito de não ter sido intimado da sentença, via edital, pois já não se tratava, 
indiscutivelmente, de Réu que estivesse em lugar incerto e não sabido. 
Adveio, portanto, inegavelmente, prejuízo ao Paciente de sua não intimação pessoal da 
sentença e, para sanar tal prejuízo, entendo deva-se Ihe conceder a presente ordem de 
Habeas Corpus para, anulando-se o processo em relação ao mesmo, a partir de sua 
intimação da sentença, renovar-se a mesma, desta feita, pessoalmente, e não via edital. 
É o meu voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, quanto à questão relativa à 
competência e também quanto ao ponto relativo à validade da citação editalícia, concordo 
com o eminente Relator. 
Dele discordo, data venia, em relação à regularidade do processo após a localização do 
acusado revel que compareceu a um ato de instrução depois de intimado - este ato não 
veio a se realizar no dia em que compareceu o acusado. Assim acontecendo, era dever 
do Magistrado, em primeiro lugar, interrogar o acusado revel que compareceu. 
O Código de Processo Penal tem disposição expressa no sentido de que, comparecendo 
o réu revel a qualquer tempo antes da sentença, o Juiz deve promover o interrogatório. 
APARTE 
O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Dr. Lázaro Guimarães, o réu não 
compareceu perante o Juiz. Ele apenas foi encontrado, mas não apareceu. Ele foi 
intimado via carta precatória. No entanto, a audiência, que seria aqui, não se realizou. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Neste caso, não tendo ele comparecido. o Juiz 
não teria realmente o dever de interrogá-lo. Entretanto, tendo sido ele localizado, os atos 
subseqüentes deveriam ser levados e ao seu conhecimento, porque aquele efeito da 
revelia cessara com a localização do endereço do réu. 
O processo penal busca a verdade real e deve se desenvolver com a ampla defesa do 
acusado. De modo que uma vez localizado o réu, somente os atos até então praticados 
são válidos, porque o réu deveria ter sido intimado dos atos posteriores - muito 
especialmente com relação à sentença. Se já havia o réu sido indicado como tendo 
endereço certo, não poderia mais ser citado por edital, apesar da anterior decretação da 
revelia. A não ser que ele tivesse sido intimado para audiência a que devesse comparecer 
e não o fizesse. Então, o Juiz deveria novamente decretar a revelia. 
Concluindo. dada a localização do endereço do réu no curso do processo e a sua citação 
por edital, o meu voto é no sentido de anular-se o processo a partir do ato de instrução 
realizado em Petrolina, ou seja, o ato de instrução subseqüente à localização do réu. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente, realmente a citação do réu foi 
regular, desde que o mesmo foi encontrado quando procurado no endereço. Depois. as 
informações prestadas pelo Comando da Polícia Militar eram no sentido de que o réu 
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tinha sido excluído daquela corporação. 
Quanto à competência, também não há dúvida de que era da sede da Vara Federal em 
Recife, porque a Vara de Petrolina ainda não tinha sido instalada. E com a decretação da 
revelia, o Juiz não estava obrigado a determinar nenhuma intimação ao réu. Desde que 
ele era revel e não tinha sido encontrado, não havia mais razão para qualquer intimação. 
Agora, a partir do momento em que o réu compareceu, deveria ser intimado de todos os 
atos processuais, porque desapareceriam todos os efeitos da revelia. No caso, proferida a 
sentença, foi o réu intimado por edital. Então, essa intimação por edital foi irregular, desde 
que já se sabia, a partir de certo momento. o endereço certo do réu. 
Então, concluindo meu voto, entendo que, desde que o réu foi localizado, a partir de certo 
momento da instrução criminal, deveria o mesmo ser intimado de todos os atos 
subseqüentes. E proferida a sentença, não cabia a intimação por edital, mas sim a 
intimação pessoal. Desde que isso não se efetivou, o meu entendimento é no sentido de 
dar oportunidade ao réu para que possa apelar da sentença, feita a intimação regular. 
 
VOTO - (RETIFICAÇÃO) 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA (Relator): Sr. Presidente, modifico meu voto. 
para. acompanhando o entendimento da Turma no sentido de defeito de intimação em 
relação a essa localização, também conceder a ordem no tocante. tão-só. à nulidade da 
intimação da sentença. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2127-PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Relator Designado para Acórdão: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: BANCO CENTRAL DO BRASIL 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 5a VARA-PE 
Litisconsorte: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LAPA 
Advogados: DRS. JOSÉ SEBASTIÃO VELOSO DA SILVA e OUTROS (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Constitucional e Processual Civil. Mandado de Segurança contra ato judicial. 
- Desde que o ato judicial atacado seja flagrantemente contrário à lei, admite-se a 
impetração, independentemente de interposição do recurso correspondente. 
- A execução de sentença que, sendo plenamente satisfativa, cria situação praticamente 
irreversível, tornando inútil o duplo grau de jurisdição, pode e deve ser suspensa através 
de mandado de segurança, salvo naquele casos em que a demora na execução da 
sentença faça parecer o direito do impetrante. 
- Precedentes. Segurança deferida. 
 
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 de votos, vencidos os Juízes 
Ridalvo Costa e Orlando Rebouças, conceder a segurança, na forma do relatório e notas 
taquigráficas constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado. 
Recife,14 de dezembro de 1990. 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
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JUIZ HUGO MACHADO - Relator designado para acórdão 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: O Banco Central do Brasil impetra Mandado de 
Segurança Preventivo contra ato judicial do MM. Juiz Federal da 5ª Vara da Seção 
Judiciária deste Estado. 
Alega ter justo receio de que a autoridade apontada como coatora determine o 
cumprimento de sentença concessiva de segurança, impetrada por Antônio Carlos de 
Oliveira Lapa, visando à conversão em cruzeiros de cruzados novos bloqueados. 
Entende que seria ilegal o ato de liberação dos cruzados novos antes do reexame do 
processo por este Tribunal em virtude do disposto, no art. 1º parágrafo único da Lei nº 
8.076, de 23.08.90. 
Quanto à irreparabilidade do possível dano, diz que a volta do dinheiro bloqueado à 
circulação contribuiria para o aceleramento do processo inflacionário. 
Acreditando estarem previstos o fumus boni juris e o periculum in mora, pediu a 
concessão de liminar. 
A inicial foi instruída com procuração e documentos de fls.13/30. 
Às fls. 32, indeferi a liminar requerida, determinei a notificação da autoridade impetrada e 
a cita ção do litisconsorte passivo necessário. 
O MM. Juiz Federal Dr. Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti prestou as informações 
de fls. 34/35, acompanhadas de documentos de fls. 36/50. 
Citado, o litisconsorte não ofereceu resposta. Opinou a douta Procuradoria Regional 
Federal pelo não cabimento do Mandado de Segurança. 
 
VOTO - (VENCIDO) 

O SR. JUIZ RIDALVO COSTA (Relator):O Banco Central do Brasil impetra o presente 
mandamus, preventivamente, para evitar que a sentença proferida em outro mandado de 
segurança seja executada antes de confirmada por esta segunda instância. 
Diz  existir justo receio de que o MM. Juiz Federal impetrado venha a negar cumprimento 
à Lei nº 8.024/90 como fizera em outro processo, determinando o levantamento do 
bloqueio de conta bancária, antes de confirmada a sentença pelo Tribunal. 
Todavia, não juntou cópia de recurso da segurança, acaso interposto contra a sentença 
concessiva 
Esta egrégia Corte, seguindo pacífica jurisprudência admite o uso de mandado de 
segurança contra a  ato judicial, em caráter excepcional, isto é, se o recurso interposto for 
desprovido de efeito suspensivo, para  impedir concretização de dano de difícil ou 
impossível reparação. 
Tem se proclamado que a falta de interposição do recurso próprio contra o ato impetrado, 
se cabível, é forte indício da inexistência da perspectiva de danos. 
Em hipótese assemelhada, decidiu o egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 
"EMENTA: Mandado de Segurança contra ato judicial para restaurar liminar cassada em 
outro Mandado de Segurança, denegado no mérito, até que a instância ad quem reveja a 
decisão denegatória - impossibilidade jurídica do pedido. 
1. Mandado de Segurança para impugnação de ato judicial é restrito à probabilidade de 
dano irreparável deste resultante e a ilegalidade flagrante, não sondo viável para dar 
efeito suspensivo à Apelação porque equivaleria a sustar eficácia de sentença de primeiro 
grau, hipótese que se insere na competência do Presidente do Tribunal. Além disso, não 
é lícito ao Judiciário pretender substituir o Legislativo para atribuir a recurso efeito que o 
legislador Ihe negara. 
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2. Não cabe Mandado de Segurança para impugnação de ato judicial passível de recurso 
(Súmula 267, STF). 
3. Pedido juridicamente impossível. 
4. Segurança não conhecida". 
(DJU de 16.04.90, pág. 6976 - TRF 1 ª R., Rel. Juiz Catão Alves. ) 
No caso em apreço, o impetrante não interpôs recurso, nem alegou qualquer dano que 
Ihe pudesse acarretar o ato judicial. 
Entendo, data venia, que não se pode presumir que o levantamento de dinheiro pelo 
depositante venha a acarretar qualquer dano ao Banco Central do Brasil. 
Demais disto, a pessoa jurídica interessada na manutenção do depósito poderá requerer 
a suspensão da execução da segurança, nos termos da Lei nº 4.348/64. 
Mantenho meu entendimento, já externado em julgamentos anteriores, com todo o 
respeito às divergências. 
Denego a segurança. 
É o meu voto. 
 
VOTO - (VENCEDOR) 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator para acórdão): Devemos ressaltar que no 
presente caso inocorreu apelação. Entendemos porém, que o ato judicial atacado seja 
flagrantemente contrário à lei, admite-se a impetração independentemente da interposição 
do recurso correspondente. 
No caso, tem-se lei dispondo expressamente que: 
"Art. 1º Nos mandados de segurança e nos procedimentos cautelares de que tratam os 
arts. 796 e seguintes do Código de Processo Civil, que versem matérias reguladas pelas 
disposições das Leis nºs 8.012 de 4 de abril de 1990, 8.014, de 6 de abril de 1990, 8.021, 
8.023, 8.024, 8.029, 8.030, 8.032, 8.033, 8.034, todas de 12 de abril de 1990, 8.036, de 
11 de maio de 1990 e 8.039, de 30 de maio de 1990, fica suspensa até 15 de setembro 
de 1992 a concessão de medidas liminares. 
Parágrafo único. Nos feitos referidos neste artigo, a sentença concessiva da segurança, 
ou aquela que julgue procedente o pedido, sempre estará sujeita ao duplo grau de 
jurisdição somente produzindo efeitos após confirmada pelo respectivo tribunal". 
Tal dispositivo legal seria inconstitucional, como tem sido sustentado? 
A questão é realmente delicada. De um lado, tem-se o argumento segundo o qual 
condicionar os efeitos da sentença ao duplo grau de jurisdição é inadmissível porque 
retira praticamente a utilidade do remédio constitucional. 
Por outro lado, há casos, como o de que aqui se cuida, nos quais a execução da 
sentença, sendo plenamente satisfativa, cria situação praticamente irreversível, tornando 
inútil o duplo grau de jurisdição. Nestes casos, a preterição de um direito é inevitável. 
Suspensa a execução, tem-se preterido o direito do impetrante, reconhecido pela 
sentença. Se é executada a sentença ainda não apreciada na segunda instância, tem-se 
preterido o direito à apreciação judicial em duplo grau. Isto equivale a atribuição, ao Juízo 
de primeiro grau, de uma competência que ele não tem, qual seja a de decidir 
definitivamente essas questões, posto que a instância superior resta inútil. 
A solução de equilíbrio nos parece residir no exame da possibilidade de perecimento do 
direito do impetrante em virtude da demora na apreciação do caso pela segunda 
instância. Há casos nos quais aguardar a decisão de segunda instância equivale a retirar 
toda a utilidade do mandado de segurança, pois o direito a ser amparado perece total e 
definitivamente. Nestes casos, parece-nos que a sentença, ainda não examinada em 
segunda instância, deve ser de pronto executada. Noutros casos, porém - e esta é a 
situação do presente caso -, é possível aguardar a apreciação da sentença em duplo grau 
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de jurisdição sem que o direito do impetrante pereça total e definitivamente. 
Neste Egrégio Plenário, a matéria de que se cuida ainda suscita controvérsias. Em 
sessão de 21 de novembro próximo passado, onde foram julgados vários mandados de 
segurança semelhantes ao caso em tela, o Tribunal, por maioria de votos, vencidos os 
eminentes juízes RIDALVO COSTA, ORLANDO REBOUÇAS e NEREU SANTOS, 
concedeu a segurança, ao argumento de que: a) seria incabível o pedido de suspensão 
de segurança, com base na Lei 4.348/64, pois a impetração objetivou impedir lesão de 
direito individual, amparado pela lei nº 8.076 90 e b) "a execução da sentença seria, na 
verdade, definitiva, implicando em plena satisfação, sem qualquer garantia para a parte 
impetrada, se for provido o recurso". (MS Nº 2142-PE, Rel. Juiz LÁZARO GUIMARÃES). 
Já a corrente contrária, entende incabível a impetração, argumentando que "poder-se-ia 
admitir a utilização do remédio heróico se a parte interessada na suspensão se tratasse 
de pessoa impossibilitada de formular o pedido, previsto no art. 4º da mencionada Lei 
4.348 64. Mas, na espécie, trata-se do Banco Central do Brasil, que é uma autarquia 
federal e, por conseguinte, uma pessoa jurídica de direito público, que pode perfeitamente 
valer-se do instrumento legal em referência, cabível no caso, em lugar do mandado de 
segurança." (Voto do Juiz ORLANDO REBOUÇAS, Relator do MS na 2105-PE). 
Mais acertada nos parece, data venia, a corrente que entende cabível a suspensão da 
execução, nos termos do voto do eminente Juiz LÁZARO GUIMARÃES (MS nº 2142-PE). 
Assim, pedindo vênia aos eminentes Juízes ORLANDO REBOUÇAS, NEREU SANTOS e 
RIDALVO COSTA, defiro a segurança. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2.215 - PE 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Impetrante: ROBERTO QUEIROZ DE ANDRADE 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 9ª VARA - PE 
Litisconsorte: UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL) 
Advogados: DRS. TIAGO CARNEIRO LIMA E OUTROS 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança - Liminar. Suspensão de leilão. Bens apreendidos. Devido 
processo legal. 
1 - A liminar em mandado de segurança, desde que os pressupostos legais se 
apresentem fortalecidos, constitui um direito subjetivo do impetrante, que Ihe deve ser 
assegurado em homenagem às garantias constitucionais. 
2 - De acordo com o imperativo constitucional, ninguém pode ser privado dos seus bens 
sem o devido processo legal. 
3 - O leilão de mercadorias apreendidas pela alfândega só pode ser concretizado após o 
trânsito em julgado de decisão administrativa, salvo quando se tratar de mercadorias 
perecíveis, hipótese em que o quantum apurado ficará em depósito aguardando solução 
do litígio. 
4 - Segurança concedida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Pleno do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. à unanimidade, conceder a 
segurança, nos termos do voto do Juiz Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas 
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constantes dos autos, que passam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de março de 1991. 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Examina-se Mandado de Segurança interposto por 
Roberto Queiroz de Andrade, contra ato judicial da autoria do Exmo. Sr. Juiz Federal no 
exercício da 9ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco. que negou liminar em mandado 
de segurança interposto contra o Sr. Inspetor da Receita Federal do Porto do Recife, para 
suspender leilão de um automóvel e uma motocicleta, bens estes de procedência 
estrangeira. 
Os fatos e fundamentos apresentados pelo impetrante são os que, em síntese, passo a 
apresentar: 
a) Após residir no exterior, no período de 1982 a 1989, transferiu-se, definitivamente, para 
o Brasil. 
b) Ao tratar dos procedimentos necessários para a efetivação de tal mudança residencial, 
dirigiu-se ao Consulado Geral da República Federativa do Brasil, na Califórnia, onde 
atendeu às formalidades exigidas para o regresso noticiado, inclusive listando a sua 
bagagem, para fins de controle aduaneiro no Brasil, onde fez constar, entre outros bens, 
ser proprietário de um automóvel Pontiac, ano 1985. e uma motocicleta Honda, ano 1986, 
tudo provado com documentos. 
c) No Consulado indicado. foi informado de que inexistia proibição de ingresso no Brasil 
dos bens relacionados. conforme disposição contida no art. 3º, alínea f, do Decreto na 
61.324/67, combinado com o item 11, subitem 11.1, letra a, da Instrução Normativa SRF 
na 77/84, ressalvando-se, inclusive, no final da referida lista de bagagem, que a liberação 
do automóvel e da motocicleta dependeria da "aquiescência da autoridade alfandegária ". 
d) Ocorreu, contudo, que o automóvel e a motocicleta. ao chegarem ao Brasil. foram 
apreendidos pela autoridade fiscal, alegando infração a vários dispositivos legais. todos 
fora dos limites da IN - SRF nº 77/84, item 19, Comunicado Cacex nº 204, de 02.09.88, 
art. 516, inciso I, do Decreto nº 91.030, de 03 de março de 1985 e Decreto-Lei nº 
1.445/'76, art. 23, inc. I parág. único, pelo que foi lavrado auto de infração e o respectivo 
termo de apreensão e guarda fiscal. 
e) Segundo demonstrado, agiu com absoluta boa-fé, além de ter sido inserido na relação 
de bagagem que a legislação aplicável à espécie era o Decreto nº 61.324/67, que foi 
revogado expressamente pelo Decreto nº 91.030, de 03.3.85 (DOU -11.03.85). 
f) Após trâmites administrativos, o impetrante tomou ciência da decisão da autoridade 
alfandegária, de nº 05/90 - SMA, que determinou encerrada a ação administrativa e 
considerou o ato praticado como tendo produzido dano ao Erário Público. 
g) O impetrante, por não ter-se conformado com a referida decisão, usou em 05.07.90, da 
faculdade recursal, conforme o Decreto nº 70235/72, interpondo apelo para o Conselho de 
Contribuintes do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e, posteriormente, 
requereu seu encaminhamento ao Diretor do Departamento da Receita Federal, em 
Brasília/DF, por orientação da referida repartição. 
h) Não obstante o recurso interposto, foi surpreendido, antes do término do processo 
administrativo, com a colocação dos referidos bens em Ieilão para pessoas físicas, o que 
tentou evitar com interposição de Mandado de Segurança junto ao Exmo Juiz Federal da 
9ª Vara, Seção Judiciária de Pernambuco onde Ihe foi negado o pedido liminar sob a 
argumentação do ilustre magistrado de "inexistência de dano irreparável, a ocorrência de 
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"jogo lúdico", em razão das petições aditivas, e ainda que as razões expostas não podiam 
ser levada a sério." 
i) Essa respeitável decisão do Juiz de primeiro grau foi agravada, especialmente por 
merecer destaque a Súmula 61, do Colendo Supremo Tribunal Federal, ao enunciar que 
"Brasileiro, domiciliado no estrangeiro, que se transfere definitivamente para o Brasil, 
pode trazer automóvel licenciado em seu nome há mais de seis meses", e por ter havido 
violação do duplo grau de instância nas decisões administrativas, assegurado no Decreto 
nº 70. 235/72, e infringência aos termos da Portaria nº 150, de 6 de agosto de 1984, que 
diz expressamente: 
"Em casos excepcionais, o Ministério da Fazenda poderá relevar a pena de perdimento de 
bens não compreendidos no conceito de bagagem, introduzidos no País por viajante 
procedente do exterior, desde que: 
I - Não tenha·havido dolo ou fraude da parte do viajante, com o intuito de iludir os 
controles aduaneiros." 
O impetrante, em seqüência, entende que a tese abraçada na petição inicial do 
mandamus impetrado junto ao Juízo de primeiro grau, está favorecida pelo art. 2º letra d, 
da Lei nº 8.032/90, que assegura a isenção ou redução no imposto de importação de 
bagagem de viajante procedente do exterior. 
Por fim, entendendo que, ante a gravidade do caso, a irreparabilidade do dano e a 
relevância dos fundamentos apresentados, há em seu favor direito subjetivo à liminar 
solicitada, a fim de que o leilão seja suspenso, até final julgamento da demanda. Não 
tendo conseguido, em primeiro grau, a referida liminar, renova o pedido através do 
presente mandamus, apontando como autoridade coatora o ilustre magistrado já indicado 
e em posição de litisconsorte passivo necessário, o Sr. inspetor da Receita Federal. 
O pedido da concessão da liminar foi deferido, suspendendo-se, assim, o leilão. 
O requerimento final da impetração é no sentido de concessão da segurança para se 
suspender definitivamente o leilão dos bens indicados, até julgamento final do processo 
administrativo. 
A ilustre autoridade apontada como coatora, ao prestar informações, o fez juntando xerox 
do despacho manuscrito que indeferiu a liminar, de onde se destaca o fundamento central 
do dano não ser irreparável. (fls. 113/115). 
A União Federal, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, afirma, apenas, que o 
acatamento do presente mandamus implicaria na supressão do primeiro grau de 
jurisdição. 
A douta representação do Ministério Público Federal, em ofertando parecer, opinou pela 
denegação do mandamus, por entender que, sem recurso cabível na espécie-agravo de 
instrumento - a questão preclui e resulta inviável o writ. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): A pretensão do impetrante, conforme está 
expressamente registrado no relatório, em confirmação ao contido na petição inicial 
resume-se na suspensão do leilão referente aos bens apreendidos, até julgamento 
definitivo do processo administrativo. 
A respeito do andamento do processo administrativo informa o impetrante que: 
"Em 18.06.90, tomou o IMPETRANTE ciência da decisão da autoridade alfandegária, de 
na 05/90 SMA, que considerou encerrada a ação administrativa, e caracterizado dano ao 
Erário, conforme cópia anexa (doc.10). 
Inconformado, em 05.07.90 usou da faculdade recursal que Ihe assegura a legislação 
aplicável, em particular do Decreto nº 70.235/72, interpondo recurso para o Conselho de 
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Contribuintes do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e, posteriormente, 
requerendo seu encaminhamento ao Diretor do Departamento da Receita Federal, em 
Brasília/DF, por orientação desta repartição (doc.11 ). 
6. Para sua total perplexidade, contudo, tomou conhecimento de que tanto o automóvel 
PONTIAC como a moto HONDA, ambos de propriedade do IMPETRANTE iriam a leilão 
para pessoas físicas que a Receita Federal realizará nos próximos dias 17 e 18 de 
outubro do corrente ano (doc.12). 
Ou seja, muito antes do término do processo administrativo, muito antes da decisão 
última, que poderá vir a beneficiar o IMPETRANTE através da devolução dos bens ao 
país de origem ou relevação da pena, - aspectos dos quais se tratará adiante, optou, 
equivocada e ilegalmente a autoridade alfandegária, por levar a leilão os bens do 
IMPETRANTE, a teor de notícia veiculada pelo Diário de Pernambuco no dia 03.10.90, 
pág. A-22, anexa (ainda doc.12)." 
Assiste razão ao impetrante, por Ihe amparar o princípio constitucional de que ninguém 
será privado dos seus bens sem que se aplique o devido processo legal, conforme 
estabelece o inciso LIV, do artigo 5º da CF. 
Na verdade, o direito ao devido processo legal é, conforme sugere Celso Bastos, mais 
uma garantia de que propriamente um direito (pg. 216, "Comentários à Constituição do 
Brasil", - Saraiva). 
Assim sendo, há de se entender o devido processo legal como produzindo todos os seus 
efeitos, pelo que a sua abrangência deve ser respeitada pelo Estado em homenagem ao 
direito. Em conseqüência, enquanto não forem ultimadas todas as fases procedimentais, 
nenhuma providência que implique em o particular ficar privado dos seus bens pode ser 
tomada pela administração pública. Essa regra de conduta do poder público há de ser 
cumprida sem se importar a que título esteja ocorrendo a apuração dos fatos que podem 
redundar em perdimento de bens. Com efeito, no mundo contemporâneo está 
consolidado o pensamento jurídico de que sobre os interesses unilaterais das partes por 
mais respeitáveis que sejam, existe, no entanto, com força maior, um de maior alcance, 
que é o da tutela do próprio processo. Essa expressão da referida entidade foi bem 
anunciada por Ada Pellegrini Grinover, na passagem seguinte de sua obra "Processo 
Constitucional em Marcha," p. 8, item, 2.: 
"Desse modo, as garantias constitucionais do devido processo legal convertem-se de 
garantias exclusivas das partes, em garantias da jurisdição e transformam o procedimento 
em um processo jurisdicional de estrutura cooperatória, em que a garantia de 
imparcialidade a jurisdição brota da colaboração entre partes e Juiz, a participação dos 
sujeitos no processo não possibilita apenas a cada qual aumentar as possibilidades de 
obter uma decisão favorável, mas significa cooperação no exercício da jurisdição." 
Por tais fundamentos, o meu voto é no sentido de conceder a segurança, mantendo a 
liminar. Esclareça-se que a presente decisão tem sua força vinculante, tão-somente, no 
referente aos limites da lide, pelo que assegura ao impetrante, apenas, o direito subjetivo 
à liminar, nos termos em que foi concedida, sem qualquer efeito quanto à decisão de 
mérito, a ser proferida no mandado de segurança em curso no primeiro grau. 
É como voto. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2272 - AL 

Relator: O SR. JUIZ HUGO MACHADO 
Impetrante: CAIXA ECONBMICA FEDERAL 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1 ª VARA - AL 
Litisconsorte Passivo Necessário: EDITE TAVARES MALHEIROS 
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Advogados: DRS. EVERALDO JOSÉ LYRA DE ALMEIDA E OUTROS  (IMPTE.) e  
AÉCIO FLÁVIO DE BRITO (LPN) 

 
EMENTA 

Mandado de Segurança contra ato judicial. Cabimento. Plano Collor. Ativos Bloqueados. 
Liberação. 
- É cabível mandado de segurança contra decisão judicial de que não caiba recurso com 
efeito suspensivo, desde que tenha sido interposto, a tempo e modo, o recurso próprio, e 
se do ato impugnado resultar a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. 
- A lei que determinou o bloqueio de ativos financeiros do chamado PLANO COLLOR 
admite sua liberação pelas autoridades administrativas, de forma que as autoridades 
judiciárias, com maior razão, também têm essa atribuição. 
- Liberação efetuada para fazer face a despesas, devidamente comprovadas, com 
urgente tratamento de saúde. 
- Segurança denegada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide o Plenário 
do Tribunal Regional Federal da Quinta Região por unanimidade de votos, denegar a 
segurança, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 20 de fevereiro de 1991. 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ HUGO MACHADO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, contra despacho da lavra do Juiz Federal da 1ª Vara da 
Seção Judiciária de Alagoas que, o autos da Ação Cautelar Inominada nº 90.2227-4, 
ajuizada por EDITE TAVARES MALHEIROS, deferiu liminar, para liberação de depósito 
efetuado em agência da impetrante, e bloqueado face à Medida Provisória nº 168/90, 
convertida na Lei nº 8.024, de 12 de abril de 1990. 
Argumenta que o ato impugnado encontra óbice na Lei nº 8.076, de 23 de agosto de 
1990, art. 1º e seu parágrafo único, que proíbe a concessão de liminar e a execução 
provisória de sentença, nos casos que relaciona, entre esses, o caso de que se cuida. 
Argumenta, ainda, que em se mantendo o despacho ora atacado, restará sem objeto o 
agravo de instrumento interposto e a própria ação principal ser ajuizada. 
Sustenta, outrossim, que o cumprimento da liminar importará em desfalque ao seu 
patrimônio, sofrendo com isso prejuízo irreversível, pois tal levantamento seria efetuado 
com recursos próprios dela, impetrante, uma vez que os cruzados novos bloqueados 
estão em poder do Banco Central. 
O ilustre Juiz impetrado informa que, não obstante tenha sido requerido, na inicial, o 
levantamento de todo o saldo encontrado na conta da autora da ação cautelar, deferiu - 
após declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade do art. 1º da supracitada Lei nº 
8.076/90 - a liminar para liberar apenas o quantum necessário, devidamente comprovado 
nos autos, para fazer face às despesas com tratamento urgente de saúde do cônjuge da 
autora, ora litisconsorte passiva necessária (cirurgia cardíaca, em virtude de 
acometimento de infarto). 
Destaca, finalmente que Autora da referida cautelar pediu o levantamento não de dinheiro 
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da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mas de dinheiro seu, ali depositado. 
Deixei para apreciar o pedido de liminar após informações que, afinal, indeferi. 
Contestação da litisconsorte passiva necessária às fls.130/134. 
A douta Procuradoria Regional Federal opina pelo não conhecimento da segurança ou 
sua denegação. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO (Relator): Há, no caso de que se cuida, uma 
particularidade a ser ressaltada. O ilustre Juiz Federal impetrado determinou a liberação 
dos cruzados bloqueados, não apenas por considerar inconstitucional aquela restrição ao 
direito de propriedade, mas tendo em vista a situação peculiar da requerente, cujo marido 
foi acometido de infárto e estava a necessitar de urgente tratamento médico. 
O pedido foi formulado em ação cautelar inominada, e não em mandado de segurança. 
No curso da ação, portanto, as partes poderão produzir as provas que reputarem 
necessárias. 
Ressalto que não estou apreciando a questão da inconstitucionalidade ou não do ato 
impugnado, mas sim fazendo uma interpretação sistemática da lei, em razão de que a 
própria lei que determinou o bloqueio (Medida Provisória 168/90, convertida na Lei nº 
8.024/90) admite a liberação pelas autoridades administrativas, em hipótese semelhante 
ao caso de que ora se cuida. Assim, a Portaria nº 72, de 29 de março de 1990, da Ministra 
da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentando a referida lei, resolveu: 
"Art.1 º Autorizar, por motivo de relevante interesse público e social, a conversão em 
cruzeiros dos recursos em cruzados novos: 
I...............................................................................................................................................
.......... 
V - destinados a custear cirurgia, exceto plástica cosmética, ou tratamento das patologias 
a seguir relacionadas, em ambos os casos quando as despesas não sejam cobertas, em 
sua totalidade, por seguro ou programa de saúde..." 
Entendo, pois, que também as autoridades judiciárias, com maior razão, têm essa 
atribuição. 
Destaco, finalmente, que o alegado pela requerente foi objeto de prova que justifica o 
deferimento liminar, observando-se, outrossim, que a aqui impetrante não colocou em 
dúvida a situação de fato alegada, e acolhida pelo magistrado impetrado, como 
fundamento do pedido de liberação dos recursos bloqueados, limitando-se a questionar 
apenas o direito de liberar ou não o referido depósito. 
Assim, em face das peculiaridades do caso, denego a segurança. 
É como voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Acompanho os fundamentos do voto do eminente 
Relator em todo o seu teor, esclarecendo que o STJ, em último caso apreciado, 
posicionou-se neste sentido, ou seja, da liberação quando houvesse a comprovação da 
necessidade urgente, porque é um bem maior que se apresenta e que deve ser protegido, 
especialmente pelo Poder Judiciário. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Acompanho os votos que me precederam porque, 
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efetivamente, a lei permite que a autoridade administrativa possa, em casos de urgências 
e necessidades imediatas ou relevantes, admitir o desbloqueio dos cruzados novos que 
assim estiveram, por força de lei. Então, com muito, mais razão - como frisou o eminente 
Juiz a quo - pode a autoridade judiciária proceder do mesmo modo. 
Por esta razão, acompanho o eminente Relator. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Excelência, acompanho o Relator porque, no 
caso presente, independente do Poder Administrativo autorizar ou não, se o Poder 
Judiciário não pudesse socorrer o direito do particular, não havia razão para o mesmo 
existir. 
Acompanho o Relator. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Senhor Presidente, medidas legais, até 
porventura violadoras da Constituição e das garantias e direitos individuais, ainda se é 
possível tolerar, a pretexto de salvaguardar os interesses nacionais, as finanças e 
economia públicas. Mas, quando se trata de tutelar o bem maior, que é a vida e a saúde 
do cidadão, qualquer outro interesse deve sucumbir diante deste interesse e desta tutela 
maior, que cabe ao Poder Judiciário resguardar. 
No caso presente ficou bem demonstrado que a liberação pretendida desta quantia 
bloqueada se destina a salvar a vida de um cidadão, que teve seu bem temporariamente 
confiscado, as suas economias. Então, entendo que se deve fazer inteira justiça e o 
Poder Judiciário deve ter o mesmo poder que foi dado à Administração de liberar certas 
contas em situações como esta. Portanto está acima de tudo o resguardo e a garantia do 
maior bem e do maior direito do homem, que é a sua saúde e a sua vida. 
Denego a segurança. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Senhor Presidente, o eminente Relator aplicou 
com perfeita adequação o princípio que os romanos denominavam de res ipsa loquitur, e 
o fez muito bem. Esse princípio se sobrepõe à aplicação das regras ordinárias. 
Acompanho o eminente Juiz Relator. 
 

MANDADO DE SEGURANÇA No 2580 - RN 

Relator: O SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Impetrante: GEAP - Fl!NDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL 
Impetrado: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - RN 
Advogado: DR. GIUSEPPI DA COSTA (IMPTE.) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ato Judicial. 
I - Não cabe mandado de segurança para atacar liminar concedida em outra segurança. 
II - De outra parte, inadmite-se segurança para dar efeito suspensivo à apelação quando 
na inicial não se articula que direito teria sido violado com a sentença concessiva do writ, 
bem como quando não demonstra o dano irreparável ou de difícil reparação, como 
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decorrência de execução provisória da decisão fustigada. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, reiatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 2580 - RN, em 
que são partes as acima mencionadas. 
Acorda, o Pleno do Tribunal Regionai Federai da 5ª Região, à unanimidade, negar a 
segurança, nos termos do Relatório e Notas Taquigráficas constantes dos autos, que 
ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas como de lei. 
Recife,11 de abril de 1991. 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: Impetra a FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE 
SOCIAL - GEAP, sucursal de Natal-RN, através do seu advogado, Mandado de 
Segurança contra ato do MM. Juiz Federal da 1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande 
do Norte, exarado nos autos do Mandado de Segurança nº 90.2913-9, suspendendo os 
efeitos da "Portaria MPAS 1.089/78, limitativa do valor do pecúlio e da Portaria GEAP/DG 
676/90, instituidora do parcelamento, fazendo-se o depósito em Juízo das diferenças 
devidas constantes do item 19 da inicial", até julgamento final do presente writ. 
Na sentença, o douto Magistrado concedeu a segurança e manteve integralmente a 
liminar, sujeitando o decisum ao duplo grau de jurisdição. 
Da decisão, que deferiu a liminar no Mandado de Segurança 90.2913-9, não consta dos 
autos tenha havido qualquer impugnação. Todavia, da sentença concessiva do 
mandamus 902913-9, a Fundação retro-nomeada interpôs recurso de apelação, recebido 
apenas no efeito devolutivo. 
Quer, então, a impetrante, FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL GEAP, com o 
remédio ora em exame, que se assegure o efeito suspensivo à apelação e, por via de 
conseqüência, ver sustado o efeito da liminar concedida no writ 90.2913-9. Em síntese, é 
a história do mandamus em exame. 
O seu pedido de liminar foi indeferido pelo eminente Juiz Presidente desta Corte de 
Justiça, por carência dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora (fls. 38). 
Houve citação dos litisconsortes necessários passivos. 
A autoridade apontada como coatora prestou informações às fls. 43/44, esclarecendo que 
o mandamus que deu origem ao ato impugnado foi julgado por sentença datada de 
07.11.90 (fls 43), e contra ela manifestada apelação. 
A ilustrada Dra. Procuradora da República, no Parecer de fls. 103/104, opina pelo não 
conhecimento do remédio heróico, primeiro porque é juridicamente impossível suspender-
se os efeitos de uma liminar em ação já julgada por sentença, segundo porque, para 
admissibilidade de efeito suspensivo ao recurso que não o tem, exige-se a presença dos 
requisitos do fumus boni juris e periculum in mora, sequer articulados pela impetrante. 
Peço dia para julgamento, art.174, parágrafo único, RITRF. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Na verdade, o que pretende a 
impetrante, FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL - GEAP é, indiscutivelmente, a 
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suspensão da liminar na ação mandamental nº 90.2913-9, já julgada por sentença da 
qual, não conformada, manifestou recurso de apelação, e, como esta legalmente é 
recebida no efeito devolutivo, utiliza o remédio heróico para que Ihe seja dado o efeito 
suspensivo. 
A manifestação da impetrante, para mim, afigura-se despropositada. 
Deveria ela ter impugnada a decisão que, no M.S. nº 90.2913-9, concedeu a liminar, 
suspendendo os efeitos da Portaria MPAS 1.089/78, limitativa do valor do pecúlio, e da 
Portaria GEAP/DG 676/90, instituidora do parcelamento, e obrigou a Fundação a fazer o 
depósito das diferenças, através de agravo de instrumento, e, concomitantemente, 
impetrar segurança para concessão de efeito suspensivo ao agravo. 
Não o fazendo naquela oportunidade, parece-me não pode agora, face reiterada 
jurisprudência no sentido de que: 
"Não cabe mandado de segurança para atacar liminar concedida em outra segurança." 
Tal citação vem a propósito do que a impetrante ataca neste mandamus a decisão que, 
no M.S. nº 90.2813-9, onde figura como impetrado o Juiz do 1º grau, concedeu liminar. 
Depois disso, há de se argumentar que a impetrante, em nenhum momento, procurou 
demonstrar a presunção do bom direito e do dano irreparável ou de difícil reparação, 
sequer tais requisitos foram articulados. 
O despacho de fls. 61 definiu bem esse ponto, verbis: 
"Com efeito, não articulou a impetrante que direito teria sido violado com a sentença 
concessiva do writ of mandamus, bem como não demonstrou o dano irreparável, ou de 
difícil reparação, como decorrência da execução provisória da decisão fustigada." 
Esses requisitos não valem só para a liminar, são também condições necessárias para 
concessão do mandado de segurança contra ato judicial com finalidade de assegurar 
efeito suspensivo a recurso que normalmente não o tem (RTFR - 69/135,111 
/353,113/421,150/411; RT - 497/49, 499/66, 510/59, 520/75 e 624/152). 
Por outro lado, a efetivação do depósito dilui, em muito, o objetivo da medida. 
Diante do exposto, nego a segurança, no primeiro plano, porque "não cabe a medida 
heróica para atacar liminar concedida em outra segurança", e, em segundo plano, porque 
ausente a articulação do direito que teria sido violado com a sentença concessiva do writ, 
aliada à não demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação, não é de se admitir 
mandamus contra ato judicial com destinação a emprestar efeito suspensivo a recurso 
que normalmente não o tem. 
É como voto. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente, quero ressaltar que admito a 
possibilidade de mandado de segurança contra a liminar concedida em outro mandado de 
segurança. No entanto, no caso, parece não haver realmente cabimento para o mandado 
de segurança. 
Acompanho o Relator com essa ressalva. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 004-PE 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Recorrente: LIMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A - PORTOBRÁS 
Recorridos: ANTÔNIO MANOEL DOS SANTOS e OUTROS 
Advogados: DRS. CARLOS ROMERO DE AGUIAR ESTEVES e OUTROS (RECTE.) E  

TÂNIA MARIA BARBOSA N. DO REGO e OUTRO (RECDOS.) 
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EMENTA 

Trabalhista. Conversão de Licença especial em pecúnia. Antigo empregado da 
Administração do Porto do Recife. Inexistência de direito adquirido a vantagem inerente 
ao regime estatutário anterior que não foi adotado pela Portobrás. O tempo insuficiente à 
aposentadoria não configura o direito do servidor à conversão da licença-prêmio em 
pecúnia. A via trabalhista é própria à discussão de vantagens que, mesmo estranhas à 
CLT, foram trazidas à relação empregatícia através de anotações na CTPS. Recurso 
provido. 
Reclamação improcedente. 
 
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 e, pela mesma votação, dar provimento 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. 
Custas na forma da lei. 
Recife,19 de março de 1991. 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS. O eminente Juiz Dr. PETRUCIO FERREIRA quando 
então na titularidade da 2ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, enfrentando 
reclamação trabalhista promovida contra a PORTOBRÁS por ANTÔNIO MANOEL DOS 
SANTOS E OUTROS, findou por julgá-la procedente, após rejeitar preliminares de 
prescrição e de carência de ação, para condenar a autarquia reclamada ao pagamento 
das licenças pleiteadas em pecúnia, nos termos do art.113 da Lei nº 6.123/68, do Estado 
de Pernambuco. 
Daí é que, inconformada, recorreu a PORTOBRÁS para esta Superior Instância, 
renovando as preliminares de carência de ação, até por impropriedade da via eleita, de 
prescrição da ação e, no mérito, dando pela impossibilidade da conversão da licença-
prêmio em pecúnia, nos termos da Súmula nº 186 do egrégio Tribunal Superior do 
Trabalho. 
Contra-razões dos recorridos às fls. 161 a 163 dos autos, pela confirmação da sentença 
pelos seus próprios fundamentos. 
Parecer da lavra do douto Procurador IVALDO OLÍMPIO DE LIMA pela rejeição das 
preliminares, mas pelo provimento do recurso quanto ao 
mérito. 
É o relatório. 
 
VOTO (PRELIMINAR) 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): A Empresa de Portos do Brasil S.A., ora 
recorrente, renova, nas razões de recurso, o pedido de carência de ação formulado por 
ocasião da contestação da presente reclamatória. 
É que, segundo a recorrente, a natureza do pedido, isto é, a conversão da licença-prêmio 
em valor pecuniário, não comporta a promoção da reclamação trabalhista. 
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A invocada licença-prêmio decorreu, segundo a recorrente, do regime anterior a que 
estavam vinculados os reclamantes, vale dizer, o regime estatutário. 
Desta forma, "se direito tivessem os recorridos, a ação própria seria aquela disciplinada 
pela lei adjetiva civil e não a reclamação trabalhista."(fls. 141 /142) 
Invoca, ainda, nas suas razões de recurso, o posicionamento que havia adotado o Juiz 
sentenciante em ação julgada anteriormente, quando então acolhera o entendimento da 
recorrente, acatando preliminar de carência de ação. 
Ocorre, contudo, que esse modo de pensar do Juiz prolator da sentença foi repudiado, 
quando no decisum sub examen afirmou: 
"...presentemente, assumo novo posicionamento e, divergindo do modo como julguei a 
Reclamação Trabalhista 634-27/81, entendo ter sido correto o procedimento escolhido 
pelos Reclamantes para dirimir a presente questão quando optaram pela Reclamação 
Trabalhista." (fls.135). 
Ao meu pensar, está correto o posicionamento ora adotado pelo eminente julgador. 
É que, embora a licença-prêmio seja, por sua natureza, instituto próprio do servidor 
estatutário, nada impede que a empresa pública venha também a adotar essa vantagem 
no contrato de trabalho firmado com o empregado. 
No que se refere à preliminar de prescrição da ação, tenho que esta não se verificou. 
É que, no caso o contrato de trabalho extinguiu-se por ocasião da aposentadoria dos 
reclamantes, quando, então, começou a correr o prazo para a promoção da reclamatória. 
Como a aposentadoria se verificou há menos de dois anos da data da promoção da ação, 
torna-se evidente que não prescreveu a ação para reclamar os direitos decorrentes da 
relação empregatícia. 
Com estas considerações, rejeito as preliminares argüidas pela reclamada, ora 
recorrente. 
 
VOTO - (MÉRITO) 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): Os reclamantes eram antigos empregados 
da Administração do Porto do Recife, autarquia estadual, que, no ano de 1979, foi 
incorporada à Empresa de Portos do Brasil S/A - PORTOBRÁS. 
Como servidores da autarquia estadual, os reclamantes tinham direito ao gozo da licença-
prêmio, inclusive à sua conversão em pecúnia, na forma que era estabelecida no Estatuto 
dos Funcionários Públicos Civis de Pernambuco. 
Ocorre que, com a incorporação da autarquia estadual à Empresa de Portos do Brasil 
S.A. - PORTOBRÁS, a vantagem estabelecida no Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis de Pernambuco, no sentido de ser transformada a licença-prêmio em pecúnia, não 
constituía ainda direito adquirido do servidor. 
Com efeito, estabelecia o artigo 114 do mencionado diploma legal que: 
"Será assegurada a percepção da importância correspondente ao tempo de duração da 
licença-prêmio deixada de gozar pelo funcionário, em caso de falecimento, ou quando a 
contagem do aludido tempo não se torne necessária para efeito de aposentadoria." 
Esta vantagem, estabelecida em favor do servidor da autarquia estadual  não poderia, 
evidentemente, ser adotada com a nova situação jurídica decorrente da incorporação da 
Administração dos Portos do Recife à Empresa de Portos do Brasil - PORTOBRÁS. 
Não foi outro o entendimento esposado pelo então Tribunal Federal de Recursos, como 
se vê do acórdão proferido no Recurso Ordinário do qual foi relator o eminente Ministro 
José Dantas, que apresenta a seguinte ementa: 
"Trabalhista. Emprego Público. Opção Licença-Prêmio. Inviabilidade de sua 
transformação em pecúnia, vez que ainda não constituído o direito ao tempo da 
manifestação da opção". 
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(DJ de 15.09.88). 
Esta egrégia Turma assim também tem entendido, como se pode constatar do acórdão 
proferido no Recurso Ordinário nº 250-PE, do qual foi relator o eminente Juiz Lázaro 
Guimarães, com a seguinte ementa: 
"Trabalhista. Empregado optante peio regime da CLT. Inexistência de direito adquirido às 
vantagens do regime estatutário anterior. Precedentes do Superior Tribunal Federal. 
Recurso provido." (DOE de 03.03.90). 
O eminente procurador da República, Dr. Ivaldo Olimpio de Lima, em bem fundamentado 
parecer, assim analisa a questão sub examen: 
"No mérito, o cerne da questão cinge-se a verificar-se, na data da opção pelo regime 
celetista, os reclamantes, ora recorridos, em decorrência de tempo de serviço prestado 
como estatutários, já tinham adquirido, como afirmam na exordial (fls. 04), "o direito a 
conversão da licença-prêmio em pecúnia." 
Comprovam os autos que, em 1973, ao optarem pelo regime celetista, os reclamantes, 
ora recorridos, não tinham ainda 35 anos de tempo de serviço para fins de aposentadoria. 
Faltava-Ihes essa condição. 
Destarte, nos termos do art. 6º, Parágrafo Segundo da "Lei de Introdução ao Código 
Civil", à época da opção eles não tinham ainda adquirido o direito à percepção, em 
pecúnia, da licença-prêmio não gozada e não computada para efeito de aposentadoria. 
E, ainda que, na época da opção, pudessem se aposentar por tempo de serviço, o que 
não é o caso ainda assim hipoteticamente não teriam adquirido o pré-falado direito a 
conversão, vez que a cláusula 3ª do termo de opção (fls. 64) assegura o gozo de licença-
prêmio referente a períodos anteriores a 1973 e não computados, até então, para efeito 
de aposentadoria. 
Depois de feita a opção, restou resguardado, tão-só, o gozo de licença-prêmio e não sua 
posterior conversão em pecúnia. 
Inaplicável à espécie o art.114 da Lei estadual nº 6.123/68. 
Por fim, não restou ferido o princípio de isonomia, à míngua de prova, dando conta de que 
a reclamada, ora recorrente, tivesse pago administrativamente do período de licença-
prêmio não gozada a ex-empregados seus, como restou alegado (fls. 77), o que, se 
comprovado, ensejaria igual tratamento aos recorridos". (fls.178). 
Desta forma, se ao tempo da incorporação da Administração dos Portos do Recife pela 
PORTOBRAS, não tinha ainda o servidor o tempo necessário para aposentadoria, não 
estava configurado o direito adquirido à conversão da licença-prêmio em pecúnia, mesmo 
porque essa vantagem, estabelecida no Estatuto próprio do servidor estadual, não fora 
adotada pela PORTOBRÁS. 
Com estas considerações, dou provimento ao recurso para reformar e sentença e julgar 
improcedente a ação. 
É como voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 101- RN 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrente: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Recorridos: AURELIANO CLEMENTiNO DE MEDEIROS NETO E OUTROS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - RN 
Advogados: DRS. JOSÉ CARLOS GOMES (RECTE.) E  

EIDER F. DE MENDONÇA E MENEZES FILHO E OUTRO (RECDOS.) 
 
EMENTA 
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Reclamação Trabalhista. FGTS. Aposentadoria. Indenização do tempo anterior à opção 
pelo sistema do FGTS. Extinção do contrato de trabalho por aposentadoria. Dies a quo do 
prazo prescricional.  Consumação da prescrição, com referência a alguns reclamantes, 
por ter decorrido mais de dois anos entre a passagem para a inatividade e o ajuizamento 
da reclamatória.  Se o contrato não foi extinto por culpa da empresa, descabe a 
condenação de indenização por tempo anterior à opção. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma da Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento ao recurso ordinário e não conhecer da remessa, nos termos do relatório e 
voto anexos que passam a integrar o presente julgamento. 
Recife,11 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: "Aureliano Clementino de Medeiros Neto e outros" 
ajuizaram, perante a 1ª Vara da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, Reclamação 
Trabalhista contra a Caixa Econômica Federal, visando ao pagamento de indenização em 
dobro por tempo de serviço correspondente ao período anterior à opção pelo FGTS. 
A sentença de fls. 198/201, da lavra do então Juiz Federal Dr. Araken Mariz, hoje 
integrante deste eg. Tribunal, rejeitou a preliminar de prescrição bienal argüida pela CEF, 
com base na Súmula 95 do colendo TST, segundo a qual as ações para cobrança de 
FGTS prescrevem em 30 anos, e, no mérito, julgou a reclamação procedente, 
condenando a reclamada a pagar aos autores a indenização pleiteada. 
Inconformada, a CEF apelou do julgado para, em preliminar, reiterar a argüição da 
prescrição bienal, por entender que não se aplica ao caso a Súmula 95 do TST, já que o 
objeto da reclamatória não é a cobrança de valores relativos ao FGTS e, sim, a 
indenização por período anterior à opção. 
Quanto ao mérito, aduz que indenização por tempo de serviço somente é devida quando 
o empregador é responsável pela resilição do contrato de trabalho. No caso em tela, os 
recorridos se aposentaram espontaneamente. 
Com base nestes fundamentos, pede a reforma da r. sentença. 
Na sua resposta, os apelados, preliminarmente, argúem que os documentos acostados 
pela CEF ao recurso foram produzidos inoportunamente. 
Pedem, ao final, a manutenção da sentença recorrida. 
Regularmente preparados, os autos subiram ao ex-TFR, 'sendo distribuídos ao eminente 
Ministro Nílson Naves que, em decisão de fls. 236, negou seguimento ao recurso por falta 
de alçada, vindo, entretanto, a reconsiderá-la, devido ao Agravo Regimental interposto 
pela CEF às fls. 238/'246. 
Por força da instalação desta eg. Corte, vieram-me os autos conclusos por redistribuição. 
A douta Procuradoria Regional Federal opinou pelo conhecimento e provimento do apelo 
voluntário e da remessa oficial. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): A sentença recorrida rejeitou a preliminar 
de prescrição bienal argüida pela CEF, com base na Súmula 95 do TST, e, no mérito, 
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julgou procedente a reclamatória. 
Acontece que o art. 11 da CLT, vigente à época da prolação da sentença recorrida, 
dispunha que prescrevia em 02 anos o direito de reclamar títulos trabalhistas. 
Mesmo com o advento da Constituição de 1988, que dilatou o prazo prescricional para 05 
anos, restou limitado o direito de reclamar em 02 anos após a extinção do contrato de 
trabalho urbano (CF, art. 7º, item XXIX, letra a). 
A aposentadoria é uma das formas de extinção do pacto laboral. 
"EMENTA: Trabalhista. Prescrição. Aposentadoria. Proventos. Diferença. 
- A aposentadoria, sendo forma de extinção do pacto laboral, enseja o alcance dos 
direitos decorrentes do instrumento. 
- Ajuizada a Reclamatória após o período de dois anos, contados da data da respectiva 
inativação, forçoso é reconhecer prescrito o próprio fundo de direito". 
- Sentença confirmada." 
(RO nº 8.669-SP, Rel. Min. William Paterson - DJ de 10.04.86, pág. 5238). 
Ora, os reclamantes aposentaram-se: 
a) Aureliano Clementino de Medeiros Neto, em 01 de abril de 1980; 
b) Antônio Vicente de Aguiar, em 01 de junho de 1978; 
c) Guido de Miranda Monte, em 22 de abril de 1982. 
Ajuizada a reclamação em 16.10.87, prescrito estava o direito de pleitear indenização 
trabalhista pelos reclamantes Aureliano Clementino de Medeiros Neto, Antônio Vicente de 
Aguiar e Guido de Miranda Monte. No que respeita aos demais reclamantes, a prescrição 
bienal não se consumara, 
O tempo de serviço anterior à opção pelo FGTS só seria indenizável se tivesse ocorrido 
dispensa imotivada. 
Ora, os recorridos aposentaram-se espontaneamente. Logo, é indevida a pretensão. 
Reiterados precedentes do eg. TFR e do eg. TST, confirmam a assertiva: 
"Trabalhista. Servidores da CEF. Aposentadoria voluntária. 
Tempo estatutário anterior à opção pelo FGTS. 
- Indenização indevida. Reiterada orientação pretoriana sobre incaber, na aposentadoria 
voluntária, indenização por tempo anterior à opção pelo FGTS, tanto mais que 
implementado a título de estabilidade estatutária:" 
(RO nº 9.490-BA, Rel. Min. José Dantas). 
"Trabalhista. Aposentadoria voluntária. Conta do FGTS. Tempo anterior à opção. 
- Levantamento. Descabe direito ao depósito e levantamento da conta relativamente ao 
tempo de serviço anterior à opção pelo FGTS, salvo as hipóteses do art. 16 da Lei 
5.107/66, dentre as quais não se compreende a aposentadoria voluntária." (RO n`º 7.813-
RJ, Rel. Ministro José Dantas, in DJ de 03.04.86). 
"Trabalho. Estabilidade e FGTS. Coexistência: Aposentadoria. Indenização. 
1 - O Reclamante, sendo estável, optou pelo FGTS e se aposentou voluntariamente. 
2 - O contrato de trabalho não foi extinto por culpa da empregadora, portanto indevida 
qualquer parcela a título de indenização decorrente de estabilidade. 
3 - Recurso provido." (RO nº 8.039, Rel. Ministro Jesus Costa Lima, in DJ de 29.05.86). 
"Aposentadoria, requerida espontaneamente extingue o contrato de trabalho sem culpa 
para o empregador, sendo indevida a indenização pelo tempo anterior à opção pelo 
regime do FGTS. 
Recurso provido, para restabelecer a sentença de primeira instância." (RR - 5512/86  Rel. 
Ministro Hélio Regato, in DJ de 26.06.87, pág.13.377). 
"Havendo opção pelo FGTS, não há se falar em pagamento de indenização do tempo 
anterior à aposentadoria, à míngua de dispensa, já que foi de iniciativa dos Recorrentes a 
rescisão do contrato e não ocorreu uma das hipóteses de indenização antigüidade 
previstas na consolidação. 
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Revista conhecida e desprovida". 
(RR-5101/86, Rel Ministro Prates de Macedo, in DJ de 29.05.87, pág.10.594). 
"Aposentadoria espontânea. 
1- Tempo de serviço anterior à opção pelo regime jurídico do FGTS. 
2 - Negada a indenização. 
3 - Revista conhecida e desprovida" 
(RR-2281/86, Rel. Ministro Américo de Souza, in DJ de 22.05.87, pág. 9.823). 
Adotando os mesmos fundamentos, dou provimento ao recurso. 
Por fim, não conheço da remessa, por se tratar de causa julgada contra empresa pública 
federal. 
É o meu voto. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 275-CE 

Relator: O SR. JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Recorrente: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ 
Recorrido: JOSÉ AIRTON MATOS FEIJÃO 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA-CE 
Advogados: DRS. RITA DE CÁSSIA VASCONCELOS BARROS (RECTE.) E  

MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO E OUTROS (RECDOS.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Servidor público federal. Emprego em instituição. federal de ensino. Rescisão 
contratual a pedido. Direito às vantagens dos Decretos-Leis nºs 2.424 e 2.465/88. recurso 
adesivo: incabimento em recIamação trabalhista. 
- O ingresso posterior em cargo para o qual o servidor público federal se habilitou em 
concurso público de provas ou de provas e títulos não é obstáculo para que o mesmo faça 
jus às vantagens do Decreto-Lei na 2.424, modificado pelo Decreto-Lei nº 2.465/88, em 
razão de sua dispensa, a pedido, do emprego que antes ocupava (DL 2.465, art.13, § 
único, I). 
- Se o empregado celetista de instituição federal de ensino, submetido ao regime da Lei nº 
7.596%87, regulamentada pelo Decreto no 94.664/87, passou a ter direito à licença 
especial nos mesmos moldes da prevista para os funcionários estatutários, uma vez 
rescindido o contrato de trabalho para os fins do Decreto-Lei na 2.465/88, tem direito à 
conversão da licença especial em pecúnia, nos termos do art. 4a III desse diploma legal. 
- Direito à reposição das URP's de abril e maio de 1988, dado que, quando da rescisão do 
contrato de trabalho, as mesmas ainda não haviam sido restituídas pela Administração. 
- Recurso adesivo incabível em reclamação trabalhista (art. 500, § único, II, do CPC). 
- Recurso ordinário desprovido e recurso adesivo não conhecido. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas. 
Decide a Primeira Turma do Egrégio Tribunal Regional Federal da 5º Região, por 
unanimidade, negar provimento ao recurso e não conhecer do recurso adesivo, nos 
termos do voto do Relator e notas taquigráficas constantes dos autos e que integram o 
presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 18 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
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JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Trata-se de Recurso Ordinário interposto pela 
ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DO CEARÁ contra sentença que concedeu ao recorrido as 
vantagens do DL 2.424/88, complementado pelo DL 2.465/88, concedendo, inclusive, 
indenização por licença especial não gozada além das URP's relativas a abril e maio de 
1988 e demais decorrências legais. 
Em suas razões, alegou a recorrente que o recorrido não faria jus aos benefícios do DL 
2.424/88 e 2.465/88, vez que não requerera a rescisão do seu contrato de trabalho para 
atender a imperativo da norma, mas, sim, para assumir outro cargo público, Auditor Fiscal 
do Tesouro Nacional, para o qual submetera-se a concurso público, logrando aprovação. 
Disse ainda que o recorrido fora duplamente agraciado, recebendo indenização para 
continuar no serviço público e ainda contar com esse tempo indenizado para vantagens 
no cargo público que ocupa. No que se refere à devolução das URP's disse que, não 
tendo a prestação de serviço público do recorrido sofrido solução de continuidade, o 
mesmo já as recebeu por força do DL 2.453, de 10.08.88, e da Medida Provisória na 20 
de novembro/88. 
Em sede de contra-razões, pediu, ab initio, o recorrido, o não conhecimento do recurso, 
por ter sido interposto como recurso de apelação. No mérito, disse que a sentença de 1ª 
instância não merece qualquer reparo, salvo quanto à questão referente aos quintos, 
objeto de recurso adesivo inferposto às fls. 133/134. Neste último recurso, pede que se 
reforme a sentença, concedendo-Ihe o direito de perceber os quintos, vez que exerce 
função gratificada nos termos da Lei 6.732/79, sendo irrelevante o fato de ser celetista. 
Sem contra-razões o recurso adesivo. 
O Ministério Público Federal opinou no sentido de que em nada prejudica o pedido o fato 
do recurso ter sido inadvertidamente, denominado de apelação face ao princípio da 
fungibilidade recursal; não merece amparo o recurso adesivo. No mérito, pela 
manutenção do julgamento a quo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): A r. sentença recorrida reconheceu 
em favor do reclamante, em decorrência da rescisão, a pedido, de seu contrato individual 
de trabalho, o direito às seguintes parcelas, de conformidade com o Decreto-Lei nº 2.424, 
de 07.04.88, modificado pelo Decreto-Lei na 2.465, de 31.08.88. 
a) 3 (três) remunerações mensais e mais 1 (uma) remuneração mensal por ano ou fração 
igual ou superior a 6 (seis) meses de efetivo exercício, correspondente ao tempo não 
alcançado pelo regime do FGTS (art. 6º I e II, do Decreto-Lei na 2.465/88); 
b) 1 (uma) remuneração por mês da licença prevista no artigo 116 da Lei na 1.711, de 28 
de outubro de 1952, não gozada (art. 4º I II, do Decreto-Lei nº 2.465/88); 
c) as URP's relativas a abril e maio de 1988, com a cumulatividade assegurada pelo 
Decreto-Lei nº 2.335, de 1987, até a data da rescisão; 
d) a diferença entre o já recebido a título de "indenização" ao ensejo da rescisão e o 
efetivamente devido, por decorrência da inclusão das URP's reclamadas; 
e) ao recolhimento dos depósitos do FGTS em relação à parcela decorrente das 
diferenças das URP's, de que trata o item precedente. 
Ao julgar procedente a reclamação, em parte, o MM. Juiz Federal GERALDO APOLIANO 
DIAS indeferiu a postulação do reclamante, pela qual pretendia incorporar à sua 
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remuneração para efeito de percepção das vantagens do Decreto-lei nº 2.424/88, quando 
da rescisão contratual, um quinto da gratificação de função ou do grupo "direção e 
assistência intermediária (DAI), por ele exercida há mais de seis anos com base na Lei nº 
6.732, de 1979. O indeferimento a tal pretensão se deu, acertadamente, em face da 
retirada jurisprudência, segundo a qual "Os servidores públicos sujeitos ao regime da CLT 
não são destinatários da vantagem do art. 2º da Lei nº 6.732/79" (TRF, RO 9.258-CE, 
Rel.: O Sr. Min. Nílson Naves. 3º T. Un. em 12.5.87. DJU 13.08.87, pág.15967). 
A principal razão em que se embasa o recurso ordinário da reclamada, aliás, sustentada 
ao longo do processo, é o de que o reclamante não tem direito às indenizações 
decorrentes do Decreto-Lei nº 2.424, complementado pelo Decreto-Lei nº 2.465/88, 
porque requereu a rescisão de seu contrato de trabalho em 11.07.88, não para atender ao 
imperativo do citado diploma legal e, sim, para assumir um outro cargo público, no caso o 
de Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, para o qual foi nomeado em 11.07.88. 
Assim diz a recorrente em suas razões: 
"Como é evidente, o alcance buscado na legislação mencionada era para assegurar alívio 
ao erário federal, acenando para aqueles que vivessem sob sua sombra financeira para 
que deixassem esse abrigo, voltando-se evidentemente, para a iniciativa privada ou outra 
esfera de Governo, jamais para criar oportunismo contra o espírito da norma, 
estrangulando seu objetivo." (fls.119). 
A r. sentença recorrida, entretanto, assim se expressou: 
"O fim colimado pelo Executivo, ao editar o Decreto-Lei sob estudo, continuará a ser 
plenamente viável: a redução da despesa advirá da extinção do cargo (automática esta 
última nos exatos termos do art.12 do referido texto legal)." (fls.113). 
Com efeito, o art. 12 do Decreto-Lei nº 2.465, que aperfeiçoou as normas postas em vigor 
pelo Decreto-Lei nº 2.424/88, considerou automaticamente extintos os cargos e empregos 
vagos em decorrência de sua aplicação, ou seja, com a exoneração ou dispensa dos 
respectivos ocupantes. 
Ademais, assim veio a dispor o art.13 e parágrafo único do mencionado Decreto-Lei nº 
2.465/88: 
"Art. 13 - O ingresso na Administração Federal Direta ou Autarquias Federais, de 
servidores exonerados ou dispensados nos termos deste Decreto-Lei, subordinar-se-á à 
prévia devolução dos valores previstos nos itens I a III do artigo 4º, itens I e I I do artigo 5º 
ou itens I a I II do artigo 6º, atualizados monetariamente de acordo com a variação da 
Obrigação do Tesouro Nacional - OTN, entre as datas do recebimento e do ingresso. 
Parágrafo Único - O disposto neste artigo não se aplica nos casos de: 
I - ingresso na Administração Federal Direta ou em Autarquias Federais, mediante 
habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos; e 
II - provimento em cargo ou função de confiança." 
Como se vê, o art.13, acabado de transcrever, embora condicionando o ingresso 
novamente no serviço público de servidores exonerados ou dispensados, à devolução dos 
valores recebidos de acordo com o Decreto-Lei em referência, ressalvou, em seu 
parágrafo único, o ingresso "mediante habilitação em concurso público de provas ou de 
provas e títulos". 
É bem o caso do recorrido cuja nomeação para o cargo de Auditor Fiscal do Tesouro 
Nacional se verificou em decorrência de habilitação em concurso público de provas e 
títulos. Tinha, portanto, como tem, em face de sua dispensa, a pedido , do emprego que 
ocupava na Escola Técnica Federal do Ceará, direito ao recebimento dos valores 
previstos no Decreto-Lei nº 2.424, alterado pelo Decreto-Lei nº 2·.465/88, sem a 
obrigação de restituí-los, por haver sido nomeado para cargo ao qual se habilitou em 
concurso público. 
Quanto à natureza das parcelas deferidas na r. sentença recorrida, questiona-se 
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especificamente aquela que diz respeito à transformação de licença especial a que fazia 
jus o reclamante em indenização pecuniária, na forma prevista no art. 4º, inciso III, do 
Decreto-Lei nº 2.465/88, ou seja, à razão de uma remuneração por mês da licença não 
gozada. É que, sendo o reclamente regido pela CLT, não poderia fazer jus a tal conversão 
pecuniária, tendo em vista ser a licença especial um direito exclusivo dos servidores 
estatutários. 
Ocorre que, tratando-se o reclamante de ocupante do emprego de Contador do Quadro 
de instituição federal de ensino (Escola Técnica Federal), embora regido pela CLT, tinha 
direito à licença especial, prevista para os ocupantes de cargos e empregos de que trata a 
Lei nº 7.596, de 1987, regulamentada pelo Decreto nº 94.664, de 1987. A propósito, assim 
fundamentou-se a sentença ora em reexame: 
"Ora, a licença especial assegurada aos servidores estatutários e celetistas das IFEs é 
em tudo e por tudo idêntica à referida nos arts. 116 e 117, da Lei nº 1.711, de 1952. 
O 'Plano único', portanto, colocou funcionários e empregados das IFEs na mesma 
situação jurídica em que se encontram os funcionários da Administração Pública Direta 
(no que diz respeito à licença especial). É razoável, portanto aplicar-se extensivamente o 
preceito encartado no art. 4º, III, do Decreto-Lei nº 2.465, de 1988, para favorecer os 
servidores celetistas que, não tendo usufruído, optaram por rescindir o contrato de 
trabalho até então mantido, incentivados pelas benesses mencionadas no referido texto 
legal." 
Concordo com os fundamentos da sentença, no tocante à conversão da licença especial 
em valores pecuniários, não obstante tratar-se de servidor celetista. É que, integrando ele 
o quadro de instituição federal de ensino, tinha direito a licença especial nos mesmos 
moldes previstos para os funcionários públicos estatutários. Logo, a conversão prevista no 
art. 4º, III do Decreto-Lei nº 2.465/88 haverá de ser-Ihe estendida. 
No que concerne à reposição das diferenças salariais referentes às URP's dos meses de 
abril e maio de 1988, suspensas pelo Decreto-Lei nº 2.425/88, entendo estar correta a 
sentença ao deferir tal reposição ao fundamento de que "não foi comprovado que o 
Reclamante tenha percebido as URP's relativas a abril e maio e somente pagas pela 
Adminstração em agosto e novembro/1988 (afinal, a relação de emprego somente foi 
mantida até 3.8.1988 - fls. 2 in fine)". 
Portanto, se esses valores somente vieram a ser repostos em agosto e novembro de 
1988, quando já havia ocorrido a rescisão do contrato de trabalho do reclamante, tem ele 
o direito de acrescentá-los ao salário devido no mês em que se verificou o desfazimento 
do vínculo empregatício, para os fins de cálculo das parcelas indenizatórias devidas, além 
das diferenças salariais decorrentes, dos meses compreendidos entre abril de 1988, e o 
da dispensa, a pedido. 
Passo a examinar o recurso adesivo interposto pelo reclamante, em cujas razões de fls. 
133/134 pretende ele a reforma da sentença, para que Ihe seja reconhecido também o 
direito à vantagem (quintos) do art. 2º da Lei nº 6.732/79, negado pela decisão recorrida. 
Preliminarmente, tenho por incabível em reclamação trabalhista o recurso adesivo de que 
trata o art. 500 e parágrafo único do CPC. Dispõe o inciso II deste artigo que o 
mencionado recurso "será admissível na apelação, nos embargos infringentes, no recurso 
extraordinário e no recurso especial" (Lei nº 8.038/90). Não trata de sua admissibilidade 
em recurso ordinário, que se acha regulado na CLT. A legislação processual trabalhista, 
por sua vez, não cuida desta espécie de recurso, razão por que entendo não poder ele 
aqui ser conhecido. 
Ainda, no que concerne à preliminar de não conhecimento do recurso ordinário, por haver 
sido interposto como apelação, hei por bem rejeitá-la, tendo em vista o princípio da 
fungibilidade dos recursos, que, na espécie, deve ser observado. 
Face ao exposto, nego provimento ao recurso ordinário e não conheço do recurso 
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adesivo. 
É como voto. 
 
VOTO - (VISTA) 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: A sentença recorrida, julgando parcialmente 
procedente a Reclamação, reconheceu em favor do, recorrido as vantagens do Decreto-
Lei nº 2.465/88, assegurando-Ihe indenização decorrente de licença especial não gozada, 
além das URP's relativas aos meses de abril e maio de 1988 e outras que enumera. 
O eminente Juiz Relator, o Dr. Orlando Rebouças, no seu brilhante voto, negou 
provimento ao recurso ordinário e não conheceu do recurso adesivo, posto que, da 
espécie, não cuida a legislação processual trabalhista. 
O que me levou a pedir vista foi o posicionamento em relação à licença especial e sua 
conversão em pecúnia. 
Revendo o Decreto-Lei nº 2.465, de 31 de agosto de 1988, que dispõe sobre as medidas 
para redução de despesas com o pessoal da Administração Federal Direta e Autarquias 
Federais, e dá outras providências, leio no seu art. 4º que: 
"Os funcionários exonerados perceberão valor equivalente a: 
I - omissis. 
II - omissis. 
III -1 (uma) remuneração por mês da licença prevista no art.116 da Lei 1.711, de 28 de 
outubro de 1952, não gozada." 
O art. 116, da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 (Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União), define: 
"Após cada decênio de efetivo exercício, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á 
licença especial de seis meses com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo." 
Não tenho também a menor dúvida quanto ao acerto da sentença a respeito do 
reconhecimento da licença especial em favor do ora recorrido e sua conversão em 
dinheiro. Como celetista, fazia jus, na definição do item III, do art. 4º, do Decreto-Lei nº 
2.465/88, à licença especial de que trata o art.116, da Lei 1.711/52. A conversão em 
dinheiro não se Ihe pode negar, a teor dos textos invocados. 
Relativamente às reposições das diferenças relativas às URP's, que foram suspensas, na 
verdade, nada comprova haja o recorrido percebido. 
Nesse ponto, a sentença também decidiu bem. 
O recurso adesivo, a meu ver, não tem cabimento. 
Acompanho o voto do Relator. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 410 - PE 

Relator: O SR. JUIZ RIDALVO COSTA 
Recorrentes: NEWTON GUERRA E OUTRO 
Recorrida: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF 
Advogados: DRS. JOAQUIM FORNELLOS FILHO (RECTES.) e  

JARINA MAIA DE ALMEIDA E OUTROS (RECDA.) 
 
EMENTA 

Reclamação Trabalhista. Militar da reserva. Exercício de emprego público permanente. 
Acumulação proibida. Demissão por justa causa. 
 
ACÓRDÃO 
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Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade, 
dar provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto anexos que passam a 
integrar o presente julgamento. 
Recife, 04 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ RIDALVO COSTA - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Newton Guerra e Cleómenes Ancillon de Alencar 
Pereira promoveram Reclamação Trabalhista contra a Caixa Econômica Federal, 
alegando que eram funcionários do extinto BNH, instituição incorporada pela Reclamada, 
e que foram demitidos sem justa causa, pelo que pleitearam: aviso prévio, 13º salário 
proporcional, férias proporcionais, licença-prêmio, integração do "gatilho" do mês de abril 
de 1987 ao salário e liberação do FGTS (código 01 ). 
A CEF apresentou contestação (fls. 15/28), sustentando que os Reclamantes são 
coronéis da reserva remunerada do Exército, razão pela qual era ilegal o vínculo 
empregatício de caráter permanente que mantinha com o extinto BNH, consoante o 
disposto no art. 99, § 2º, da Constituição Federal de 1969, e art. 62 da Lei nº 5.774/71. 
Afirmou, portanto, que, sendo ilegal o contrato de trabalho, seu desfazimento deu-se por 
justa causa, sendo indevidos os títulos pleiteados na inicial. 
Concluiu dizendo que tem crédito em seu favor, relativo ao 13º salário que adiantara aos 
Reclamantes e que a licença-prêmio requerida não constituía direito dos empregados do 
BNH, fazendo parte somente do conteúdo do contrato de trabalho dos funcionários da 
CEF, adquirido após 1825 dias de efetivo exercício. 
Audiência de Instrução e Julgamento realizada (fls. 62/63), com dispensa de produção de 
provas. 
O MM. Juiz Federal da 6ª Vara deste Estado julgou improcedente a reclamatória, ao 
fundamento de ser nulo o contrato de trabalho celebrado ao arrepio da Constituição 
Federal, que proíbe a acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos. 
Inconformados, interpuseram os Reclamantes o presente Recurso Ordinário, onde 
argumentam que os contratos que mantinham com o BNH, sucedido pela CEF, eram 
perfeitamente lícitos, eis que ocupavam cargo em comissão e cargo técnico, o que era 
permitido pelo art. 23, § 9º, da CF/69. Dizem ainda que o texto constitucional não fazia 
distinção entre cargos permanentes e temporários, para fins de acumulação. 
A CEF respondeu ao recurso às fls. 86/100. 
Efetuado o preparo, subiram os autos. 
A douta Procuradoria Regional Federal, em pronunciamento de fls. 109, entendeu que o 
recurso não tem alçada para ser conhecido. No mérito, por sua rejeição. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA (Relator): Na audiência de conciliação e julgamento, 
em face da omissão da inicial, o MM. Juiz Federal fixou o valor da causa em NCz $ 
1.500,00 (um mil e quinhentos cruzados novos), correspondente a 206,32 OTNs ou 
103,16 OTNs, por cada reclamante, conforme certidão de fls.110. 
A alçada estabelecida pela Lei nº 6.825 foi ultrapassada. 
Conheço do recurso. 
Os recorrentes, militares da reserva, há longo tempo trabalhavam no BNH, onde 
exerceram várias funções administrativas, inclusive a de Subgerente de Agência (v. cópia 
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das fichas funcionais - fls. 30 e 32). 
A CEF, sucessora do BNH, ao entendimento de que havia acumulação proibida, demite-
os por justa causa, que também serviu de fundamento à sentença que desacolheu a 
reclamatória. 
Com efeito, o art. 62 da Lei 5.774, de 23.12.71, bem como o § 4º do art. 99 da 
Constituição de 1969, proíbem a acumulação remunerada na inatividade. 
Os recorrentes invocam em seu favor a exceção prevista no parágrafo único do art. 62 do 
Estatuto dos Militares e no § 4º do art. 99 da Constituição anterior, isto é, o "exercício de 
cargo em comissão ou quanto ao contrato para prestação de serviços técnicos 
especializados". 
A jurisprudência do col. STF citada na contestação, acerca do exercício de serviço técnico 
ou especializado, esclarece que este haverá de  ser de caráter temporário. Do contrário, 
incide a proibição. 
Os recorrentes não fizeram qualquer prova de que foram contratados para prestação de 
"serviços técnicos ou especializados". 
As suas fichas funcionais demonstram as contratações por tempo indeterminado, com o 
exercício de variadas funções ou empregos de caráter permanente. 
A sentença bem examinou a questão - fls. 71: 
"Por ferir a Lei Maior da República eram os negócios, celebrados entre as partes, nulos de 
pleno direito. O ato nulo não se convalesce com o tempo e tem a anulação efeito ex tunc. 
Cuidando-se de negócios trabalhistas, não se falou, nem se haveria de falar em 
devolução das parcelas remuneratórias percebidas pro labore facto, tanto que no 
processo não há reconvenção a decidir, mas também não há falar em tempo de serviço 
efetivo, nem outros direitos que não os remuneratórios pro labore facto, pois que mais 
nenhum decorre de contrato nulo ab ovo, ainda que trabalhista. 
Ainda que assim não fosse, o aviso prévio só é devido nas despedidas. sem justa causa - 
art. 487 da CLT - o que não é o caso dos autos. Indevido o aviso prévio  não há falar em 
sua integração ao tempo de serviço dos reclamantes para que aferissem o chamado 
"gatilho' salarial, disparado em abril/87, quando tiveram rescindidos os contratos de 
trabalho em 04.03.87." 
Já houvera decidido o ex-TFR que, sendo inconstitucional a acumulação, não se pode 
reconhecer validade à relação de emprego nem tampouco o direito das parcelas a ela 
referentes: 
"EMENTA: Trabalhista. Vínculo Empregatício. Acumulação. 
Funcionário aposentado. 
- O funcionário público efetivo, em atividade ou aposentado, não pode ter vínculo 
empregatício com entidade pública, sob pena de incorrer em acumulação proibida e, 
conseqüentemente, sem direito a parcelas que decorreriam do reconhecimento dessa 
vinculação. 
- Sentença confirmada." 
(Dec. unân. da 2ª Turma do TFR, julg. 21.04.87, Rel. Min. WILLIAM PATTERSON, DJ de 
18.06.87, pág.12281). 
"EMENTA: Trabalhista. Acumulação proibida. Funcionário estatutário da UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, que durante vários anos trabalhou, mediante 
contrato de prestação de serviço, para o HOSPITAL DE CLÍNlCAS DE PORTO ALEGRE, 
como auxiliar de necrópsia. Situação de fato que não pode deixar de ser aceita. Não 
reconhecida, no entanto, a relação de emprego, em face da proibição constitucional de 
acumulação. 
Precedente deste TRIBUNAL. Sentença confirmada." 
(Dec unân. da 2ª Turma do TFR, julg. 14.03.86, Rel. Min. JOSÉ CÂNDIDO, DJ. de 
08.05.86, pág. 7497). 
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Todavia, não me parece, como decidiu o Juiz a quo, que a conduta dos recorrentes, em 
tese, enquadraria-se no art. 324 do CP. É que não houve inquérito administrativo prévio 
nem determinação de opção por uma das situações remuneradas. Entendo dispensável a 
remessa de cópias deste processo ao MPF para apuração de responsabilidade penal. 
Modifico a sentença nessa parte, dando, pois, provimento parcial ao recurso. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Acompanho o Relator por entender que a situação 
jurídica dos militares, no caso, era controvertida àquela época. Não se pode cogitar da 
prática de crime. 
 

RECURSO ORDINÁRIO Nº 465 - CE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Recorrente: UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 
Recorrido: PEDRO CARLOS ROCHA 
Advogados: DRS. FRANCISCO EVERARDO CARVALHO CIRINO (RECTE.) E  

LUCIANO BEZERRA DA COSTA E OUTROS (RECDO.) 
 
EMENTA 

Trabalhista. Sentença contra autarquia federal. Duplo grau. Empregado optante. 
Reintegração. Inquérito administrativo. 
- As sentenças proferidas em processo trabalhista contra autarquias federais estão 
sujeitas a reexame necessário se o valor da causa excede a cem OTN's. 
- O servidor celetista optante pelo FGTS não faz jus à reintegração no emprego. A sua 
dispensa por justa causa não exige instauração de inquérito administrativo. 
- De qualquer modo, o art. 222 da Lei nº 1.711/52 não foi revogado pela Constituição de 
1967. Precedentes do STF. 
 
- Recurso e remessa providos. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, dar provimento ao recurso e à remessa oficial, tida como interposta, para reformar 
a sentença, nos termos. do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 14 de março de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: A Universidade Federal do Ceará interpôs Recurso 
Ordinário da r. sentença que julgou procedente a ação ajuizada por Pedro Carlos Rocha 
para decretar a nulidade do inquérito administrativo instaurado contra o Reclamante, ora 
Recorrido, e determinar sua reintegração no cargo antes ocupado com os salários e 
vantagens a ele inerentes. 
Em suma, alega que não prospera a afirmação de que as regras do Título V do Capítulo I 
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da Lei nº 1.711 /52, especialmente o art. 222, não fora recepcionado ao longo dos anos 
na ordem constitucional, invocando pronunciamentos da Suprema Corte no RE nº 49.016-
PE, Rel. Min. Ribeiro da Costa e RMS nº 8.438-RJ Rel. Min. Victor Nunes Leal, e RE na 
102.657, Rel. Min. Aldir Passarinho e RE nº 107.553, Rel. Min. Djaci Falcão. 
Acrescenta que também não colhe a assertiva de que não teria sido proporcionada 
oportunidade de defesa ao indiciado, eis que, após citação, requereu a expedição de 
cópias do processo, no que foi atendido. Apresentada defesa escrita, nada mais requereu. 
O recorrido ofereceu contra-razões (fls. 303/308). 
Nos termos regimentais, os autos foram ao Ministério Público que, em parecer da ilustre 
Procuradora da República, Drª Armanda Figueiredo, pronunciou-se pelo conhecimento do 
recurso e pelo seu improvimento. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O ilustre magistrado a quo assim conclui: 
"Sentença sujeita apenas a recurso voluntário e não ao duplo grau (Súmula 620 e 34, 
respectivamente, do STF e TFR)." 
Todavia a jurisprudência é pacífica em reconhecer que às causas trabalhistas com trâmite 
na Justiça Federal se aplica o Decreto-Lei nº 779, de 21.08.69, que impõe o duplo grau de 
jurisdição às sentenças proferidas contra autarquias federais, como é o caso. 
Nesse sentido, ao julgar o RO nº 7099/RJ, em que foi recorrente o Conselho Regional de 
Química - 3ª Região, assim decidiu a eg. 3ª Turma do ex-TFR: 
"EMENTA: Trabalhista - Recurso - Intempestividade 
- Reexame obrigatório - Reclamação - Prescrição. 
- Recurso de ofício. Obrigatoriedade que, no caso, ainda que olvidada, autoriza o exame 
da sentença, independentemente da intempestividade do recurso voluntário alheio ao 
balizamento pela data da publicação da sentença no Diário de Justiça. 
- Prescrição. Prejudicial que se consuma no biênio contado da violação legal irrogada ao 
reclamado." 
(RTFR 147'369) 
Destaco do voto proferido pelo eminente Relator Ministro José Dantas a seguinte 
passagem: 
"Não conheço, pois, do recurso ordinário. Todavia, em se cuidando de sentença 
parcialmente contrária à autarquia, cujo valor da causa é superior a 100 ORTN's, cabível 
é o recurso oficial de que cogita o Decreto-Lei nº 779, de 21 de agosto de 1969, recurso 
que, não obstante a omissão sentencial, tenho por interposto, para exame da sentença." 
(RTFR 147'371 ) 
Em impugnação, foi o valor da causa fixado em Cz$ 992.928,92. 
À data da distribuição, maio de 1988, uma OTN valia Cz$ 1.135,27. Portanto, impunha-se 
o reexame necessário, por exceder de muito a 100 OTN's. 
Em preliminar, pois, voto pelo conhecimento da remesssa de ofício como se interposta 
fosse. 
Passo ao mérito. 
O Reclamante, ora Recorrido, era servidor celetista, optante pelo sistema do Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço (CF. fls. 113 e 209) , e foi demitido por justa causa, com 
fundamento no art. 482, letra a da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Os fatos foram apurados em inquérito administrativo, nos termos do Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, concluindo-se pela veracidade da imputação e, em 
conseqüência, pela rescisão do contrato de trabalho que mantinha com a Universidade 
Federal do Ceará. 
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Na esfera penal, acha-se em curso o Proc. nº 186/88, Classe VII - Ação Criminal, em que 
o Reclamente figura como um dos denunciados (fls. 45). 
Embora se trate de servidor celetista, optante pelo FGTS, como já assinalei, a r. sentença 
acolheu o pedido inicial para decretar a nulidade do inquérito administrativo e reintegração 
do servidor aos quadros da autarquia universitária. 
É evidente o equívoco. 
No sistema vigente, até a promulgação da nova Constituição, o empregado podia filiar-se 
ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho, hipótese em que poderia adquirir a 
estabilidade aos dez anos de serviço, ou optar pelo Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço, no qual o empregado não faz jus à estabilidade. 
Desse modo, a despedida considerada injusta, para o empregado não estável, como é o 
caso, resolver-se-ia com o pagamento de indenização e não com reintegração no 
emprego. Seria, também, desnecessária a instauração de inquérito administrativo, com a 
observância bas formalidades estabelecidas no Estatuto de aplicação restrita ao 
funcionário público por ele regido. 
Ainda, porém, que por absurdo se concluísse que o servidor somente poderia ser 
despedido após a instauração de inquérito administrativo, não seria o caso de decretar-se 
sua nulidade. 
A tese central da sentença nega vigência ao art. 222 da Lei nº 1.711/52 por considerá-lo 
revogado pela Constituição de 1967, com a E.C. nº 01/69, por contrariar o princípio da 
ampla defesa. 
O ilustre sentenciante recusa-se a acolher as teses constantes nos RE nº 49086-PE, Rel. 
Min. Ribeiro da Costa, e RMS nº 8.438-RJ, Rel. Min. Vitor Nunes Leal, por tratar-se de 
decisões anteriores à Constituição de 1967. 
O argumento não é de fácil assimilação. Como se sabe, a Constituição de 1946 teve um 
cunho muito mais democrático do que a de 1967, sobretudo após a EC nº 01, de 1969, 
imposta, como se sabe, pela Junta Militar que assumiu o poder com o afastamento do 
Vice-Presidente, eleito indiretamente, Pedro Aleixo. 
A todo modo, esse argumento ruiria com a decisão mais recente, em 02.05.86, no RE nº 
107.553-8-SP, Rel. Min. Djaci Falcão, em que a 2ª Turma da Corte Suprema proclamou: 
"Processo administrativo disciplinar. A defesa é assegurada ao indiciado após ultimada a 
instrução. É facultado, então, ao indiciado, o pedido de reinquirição de testemunha, 
ouvidas na fase da instrução. Esta é a melhor exegese do art. 222 da Lei nº 1.711/52. 
Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Na espécie foi assegurada a garantia de 
ampla defesa, prevista no art. 105, inc. II da Constituição da República. Não se 
caracterizou a nulidade acolhida pela decisão recorrida. Provimento do recurso 
extraordinário." (fls. 292) 
Em seu voto, diz o em. Min. Djaci Falcão: 
"O processo administrativo disciplinar tem a elevada finalidade de resguardar a 
administração pública e, ao mesmo tempo, o próprio servidor contra punições injustas. 
Dispõe o invocado art. 222: 
"Ultimada a instrução, citar-se-á o indiciado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa, 
sendo-Ihes facultada vista do processo na repartição." 
Extrai-se da regra a inteligência de que a notificação do indiciado, para acompanhar o 
processo, não constitui condição essencial ao exercício da ampla defesa. Com efeito, 
somente ao final da instrução é que se opera a citação do indiciado para, no prazo legal, 
oferecer a sua defesa. Então ao indiciado é facultado pedir reinquirição de testemunhas 
ouvidas na fase da instrução. 
Correto no parecer da procuradora Anadyr de Mendonça Rodrigues, ao dizer: 
"4. Bem se vê, pois, que, no processo administrativo regulado pelo Estatuto dos 
Funcionários Públicos Civis da União, a ampla defesa só é assegurada ao indiciado uma 
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vez ultimada a instrução, o que significa, em outras palavras, que não Ihe é dado pleitear 
a anulação do processo por não ter sido convocado a participar da instrução, a qual se faz 
unilateralmente, porque de sua própria índole. Como decidiu essa excelsa Corte, no v. 
aresto de cópia a fls. 196-210" (fls.227). 
Aliás, no citado aresto, afirmou o douto Ministro Xavier de Albuquerque: 
"Não vejo ofensa ao art. 105, inciso II da Constituição, que assegura ampla defesa ao 
funcionário estável no processo administrativo de que houver de resultar sua demissão. O 
exercício da ampla defesa acenada na Constituição está submisso, como é óbvio, à 
disciplina da lei, e só não Ihe deve observância quando tal disciplina o limita de tal jeito 
que termina por negá-lo. Não é o caso, porque o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União (Lei nº 1.711 /52), que se aplica há mais de 20 anos neste País, traça o roteiro 
para o procedimento administrativo e nunca foi acoimado de inconstitucional, muito 
menos reconhecido como tal. 
O inquérito obedeceu às prescrições do estatuto e o estatuto não é inconstitucional por 
permitir a defesa a partir da citação, quando já se encerrou a fase informativa a cargo da 
comissão. 
Nesse momento, o indiciado pode requerer as provas e seu interesse, que irão 
complementar a instrução. Mas, a primeira investigação, de caráter informativo, a 
comissão a conduz em nível inquisitório. 
Nos termos dessas conclusões, votei na Segunda Turma em 28.8.72, como Relator do 
RE nº 71.918, e em 24.11.72, como vogal, no julgamento do RE nº 67.040" (fls. 207) 
Observo que na fase instrutória foi convidado o ora recorrente a prestar esclarecimentos 
(fls. 74) sendo citado para exercitar o direito de defesa, após ultimada a instrução (art. 222 
da Lei nº 1.711 /52). 
Com a devida vênia dos votos que formaram a maioria, no egrégio Tribunal Federal de 
Recursos, tenho como exato o voto do eminente Ministro Carlos Madeira. 
A meu juízo, foi assegurado ao servidor a garantia da ampla defesa, prevista no art.105, 
inc. II, da Lei Maior." 
Na mesma oportunidade, disse o em. Min. Aldir Passarinho: 
"Sr. Presidente, estou de acordo com V. Exª. O processo administrativo, tal como V. Exª 
salientou, foi, no egrégio Tribunal Federal de Recursos, reconhecido como regular no voto 
do eminente Ministro Carlos Madeira que, porém, ficou vencido. Ele possui disciplina 
própria fixada em normas legais expressas, e não se identifica com o processo penal ou a 
processualística do Código de Processo Civil. O inquérito administrativo é· normalizado no 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis, no seu título V. A sua primeira fase é a 
instrutória, fase preliminar e somente após ela é que é citado o funcionário para 
apresentar sua defesa. A primeira fase, assim, é meramente preliminar. Concluída esta, 
citado o indiciado, este terá oportunidade de ampla defesa, podendo, inclusive requerer 
diligência e inquirição de testemunhas. Se essas testemunhas, então, não forem ouvidas 
por negativa, no particular, da comissão de inquérito, então, sim, o servidor poderá alegar 
cerceamento de defesa e que foi prejudicado, mas não quando se trata apenas da fase 
preliminar. Essa tem um rito próprio, específico. O Judiciário, aliás, sempre admitiu como 
válidas as normas a respeito do estatuto, até porque, se assim não fosse, teriam elas de 
ser declaradas inconstitucionais. Mas fora de dúvida, ainda que se tenha como 
abrangendo o § 15 do art.153, da Constituição Federal, também o processo administrativo 
(pois a jurisprudência tem sido no sentido de que diz respeito ao processo penal), 
somente se poderia considerar malferido aquele preceito se ao funcionário, após sua 
citação, Ihe fosse cerceada a defesa. 
A primeira fase é, a rigor, meramente investigatória." 
Em 27 de fevereiro de 1987, a Suprema Corte voltaria a insistir no mesmo diapasão ao 
julgar o RE nº 102.657-0-60, Rel. o Min. Aldir Passarinho, com esta ementa: 
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" - Não se configura cerceamento de defesa ter sido citado o funcionário, somente após a 
fase de sindicância, para apresentá-la. O disposto, no particular, no Decreto-Lei estadual 
nº 147, de 13 de março de 1970, correspondente ao art. 222 do Estatuto dos Funcionários 
Públicos Civis da União que jamais foi considerado inconstitucional. Citado, pode o 
funcionário requerer as provas que desejar, inclusive reinquirição de testemunhas. A 
negativa injustificada poderá implicar, então, cerceamento de defesa, mas não constando 
ter qualquer prova sido recusada ao recorrente, o alegado cerceamento não se tem como 
configurado." 
O Apelante destaca esta passagem no voto do em. Relator: 
"O art. 105, II, da Constituição Federal, reproduz o que já se continha no art. 189, II, da 
Constituição de 1946, sob cuja égide foi sancionada a Lei nº 1.711 /52, que aprovou o 
Estatuto dos Funcionários Civis da União. Segundo o art. 222 do Estatuto, do Capítulo I, 
do Título V, referente ao processo administrativo e sua revisão, "ultimada a instrução, 
citar-se-á o indiciado para, no prazo de 10 dias, apresentar defesa, sendo-Ihe facultada 
vista do processo, na repartição." 
O dispositivo em causa jamais foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal 
Federal. Ainda, em data relativamente recente, esta colenda Segunda Turma deu 
provimento a recurso extraordinário interposto pela União, reformando acórdão do 
colendo Tribunal Federal de Recursos que entendera ter havido cerceamento de defesa 
porque não houvera oportunidade de defesa por parte do funcionário na fase instrutória. 
Refiro-me ao RE nº 107.553-SP (Lex, 96/201 ). Como outro exemplo, o RE nº 85.905 
(RTJ, 82/582)." 
Observo, por fim, que a defesa, com assistência de advogado, foi atendida no único 
requerimento que formulou: pedindo cópias das peças do inquérito. Aliás, o próprio 
sentenciante é taxativo em reconhecer que a Reclamada observou fielmente as normas 
estatutárias. Leio na peça decisória: 
"19. Não há dúvida de que a U.F.C. (Reclamada), in casu, cumpriu criteriosamente a Lei 
nº 1.711 /52 (EFPCU), vale dizer os seus arts. 217 a 232." (fls. 241 ). 
Isto posto, dou provimento ao recurso e à remessa oficial, tida como interposta, para 
reformar a sentença, com inverso da sucumbência. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 1288 - CE 

Relator: O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Parte Autora: ANÍBAL FONTOURA DE HOLANDA 
Parte Ré: FAZENDA NACIONAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CE 
Advogados: DRS. GERMANO MACHADO HOLANDA E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Servidor público civil integrante de diretoria de sindicato 
da classe. Direito à livre associação sindical. Inamovibilidade. 
- Nos termos do disposto no art. 37, VI, da Constituição Federal, "é garantido ao servidor 
público civil o direito à livre associação sindical". Por conseguinte, exercendo ele cargo de 
administração sindical ou representação profissional da categoria, não poderá ser 
impedido de exercer suas funções, "nem transferido para lugar ou mister que Ihe dificulte 
ou torne imposível o desempenho de suas atribuições sindicais" (CLT, art. 543). 
- Remessa Ex Officio desprovida. 
 
ACÓRDÃO 
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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 remessa, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de abril de 1991 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Cuida-se de remessa oficial de sentença que 
concedeu a segurança, impetrada por Aníbal Fontoura de Holanda, contra ato do Sr. 
Delegado da Receita Federal no Ceará. 
Fundou-se a sentença no fato de o impetrante estar amparado pelo artigo 37 da 
Constituição Federal e 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Subiram os autos para reexame necessário. 
O MPF opinou pela manutenção do julgado a quo. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): A r. sentença, da lavra do ilustre Juiz 
Federal ABDIAS PATRÍCIO OLIVEIRA, que me sucedeu como titular da 1ª Vara da Seção 
Judiciária do Ceará, assim está fundamentada: 
"Pelos documentos de fls. 37/38 e 41 dos autos, está provado que o impetrante faz, 
realmente, parte da Diretoria da Associação dos Técnicos do Tesouro Nacional desde 
janeiro de 1988. 
Pelos documentos de fls. 10/30, verifica-se que, no dia 16.04.89 foi fundado o Sindicato 
dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado do Ceará - SINTSEF-CE, e que 
o impetrante é um dos membros da Diretoria do referido Sindicato. 
A participação do impetrante na Diretoria da Associação dos Técnicos do Tesouro 
Nacional e na Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do 
Estado do Ceará se constitui, hoje, um direito garantido pela Constituição Federal ao 
servidor público civil (art. 37, inciso VI), não sendo lícito à Administração Pública fazer-Ihe 
qualquer restrição em razão de tal participação. 
Também é hoje, a greve, um direito constitucional do servidor público, assegurado pelo 
inciso VII do art. 37 da referida Constituição. É verdade que não existe ainda uma lei 
complementar mas, como alegou o impetrante, na medida provisória editada pelo 
Governo Federal não se incluiu nas atividades essenciais a de Técnico do Tesouro 
Nacional. Daí se conclui que foi lícita a participação do impetrante na greve que objetivou 
conseguir para os servidores civis federais reajuste salarial. 
A Portaria de fls. 09 dos autos foi baixada em maio de 1989, localizando o impetrante na 
Agência da Receita Federal em Acaraú-CE, a partir de 11.05.89. A finalidade dessa 
localização do impetrante na referida Agência é, como está expresso na própria Portaria, 
substituir a titular da função de Agente da Receita Federal em Acaraú, nos seus 
impedimentos e afastamentos. 
Pelas atividades do impetrante, participando das Diretorias e da greve acima citadas e 
pelo momento em que foi baixada a Portaria supracitada, bem como pelo motivo nela 
expresso, não resta dúvida que a localização do impetrante na Agência da Receita 
Federal em Acaraú-CE tem conotação com essas atividades do impetrante. E isso, no 
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meu entender, caracteriza o desvio de finalidade do ato praticado pela autoridade 
impetrada, ferindo, por via oblíqua, o direito líquido e certo do impetrante assegurado 
pelos incisos VI e VII do art. 37 da Constituição Federal. 
O art. 543 da CLT. preceitua que: 
"O empregado eleito para cargo de administração sindical ou representação profissional 
junto a órgão de deliberação coletiva não poderá ser impedido do exercício de suas 
funções, nem transferido para lugar ou mister que Ihe dificulte ou torne impossível o 
desempenho de suas atribuições sindicais". 
Desse modo, a lei trabalhista protege o empregado eleito para cargo de administração 
sindical ou representação profissional junto a órgão de deliberação coletiva. 
Antes não se admitia, na Administração Pública, a sindicalização do servidor público. 
Hoje, porém, a sindicalização do servidor público civil é permitida pela Constituição 
Federal. 
E, com essa permissão, o servidor público eleito para cargo de administração sindical ou 
de representação profissional junto a órgão de deliberação coletiva deve ter também a 
mesma proteção legal dada pelo art. 543, supracitado, ao empregado. 
Assim, o impetrante, como membro das Diretorias da Associação dos Técnicos do 
Tesouro Nacional e do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do Ceará, 
não podia ter sido localizado, por ato da autoridade impetrada na Agência da Receita 
Federal em Acaraú-CE, dificultando com isso, ou mesmo impossibilitando, as atribuições 
sindicais do impetrante. 
A sentença, como se vê não merece qualquer reparo. Sem dúvida, o impetrante foi lesado 
em direito líquido e certo, amparado que se acha pelo art. 37, inciso VI, da Constituição 
Federal e pelo art. 543 da CLT. 
Mantenho, portanto, a decisão concessiva do mandamus, negando provimento à 
remessa. 
É como voto. 
 

REMESSA OFICIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 1.579-AL 

Relator: O SR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: JOSÉLIO MONTEIRO DE MELO 
Parte Ré: ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE ALAGOAS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - AL 
Advogada: DRA. MARIA TEREZA RAMOS DE ALBUQUERQUE (PARTE A) 
 
EMENTA 

Mandado de Segurança. Ato administrativo disciplinar. Servidor regido pela CLT. 
Possibilidade de discussão da matéria pela via mandamental em virtude do caráter híbrido 
da prestação laboral. Procedimento administrativo no qual desobedeceu-se o princípio do 
contraditório, negando-se ao acusado o direito de defender-se. Ato punitivo que se tem 
como nulo por ausência de fundamentação e não indicação do dispositivo legal violado. 
Ofensa ao princípio da imediatidade dado o lapso temporal entre o cometimento da 
alegada falta e a punição. Concessão da segurança para anulação do ato disciplinar que 
se mantém. Remessa oficial 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, 
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negar provimento 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 na forma da lei. 
Recife, 12 de março de 1991. 
JUIZ PETRUCIO FERREIRA - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: JOSÉLIO MONTEIRO DE MELO impetrou mandado 
de segurança contra a DIRETORA DA ESCOLA TÉCNICA FEDERAL DE ALAGOAS ao 
fundamento de que professor daquela instituição de ensino, fora punido pela Comissão de 
Sindicância, com 05 (cinco) dias de suspensão, sem que, no processo, Ihe fosse 
oferecida oportunidade para defesa. Assim, desobedecido o devido processo legal, 
pugnava pela nulidade da punição aplicada. 
O Douto Juiz a quo, à época o Dr. JOSÉ AUGUSTO DELGADO, concedeu a ordem, 
anulando o ato administrativo que resultou na punição do impetrante, entendendo, dentre 
outras razões, que, na espécie, o acusado não havia sido previamente cientificado da 
representação contra si formulada, donde a desobediência ao princípio da ampla defesa, 
além de que o ato punitivo ressentia-se de motivação. O decisum foi submetido ao duplo 
grau de jurisdição. 
Sem recurso voluntário, subiram os autos e, junto ao ex-TFR, o Ministério Público Federal 
pronunciou-se pela manutenção da sentença. 
É o relatório 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O eminente Juiz José Delgado, prolator da 
sentença ora sob exame desta Corte, concedeu a segurança para anular o ato 
administrativo que resultou da punição do impetrante em cinco (05) dias de suspensão. 
Destaco, da bem fundamentada decisão, os seguintes passos: 
"A ausência de defesa do impetrante está evidenciada nos autos e é confirmada pela 
impetrada. Desde ó início dos trâmites processuais da sindicância que os fatos apurados 
não mereceram o acompanhamento da parte acusada. É relevante acentuar que ao 
impetrante, desde os primeiros movimentos da comissão, era apontado o cometimento de 
atos ilícitos, o que o posicionou, desde logo, como acusado, pelo que toda a instrução 
devia ter obedecido aos princípios do contraditório, que exige ciência prévia da denúncia 
e intimação formal para acompanhar a ouvida das testemunhas, com direito de reinquiri-
las. Na espécie, nenhuma dessas garantias da defesa foi aplicada. O impetrante, embora 
sendo professor da Escola, onde todos os dias se encontrava e se encontra para cumprir 
o seu expediente, não foi cientificado da representação desde o início, nem da instrução e 
nem dos demais atos da comissão." 
Ainda, entendendo que o ato praticado pela autoridade impetrada revestia-se de natureza 
administrativa, ensejando assim a promoção da segurança, afirmou o eminente subscritor 
do decisum: 
"Em assim sendo, o ato praticado contra o impetrante é de natureza administrativa e 
gerou punição. Para produzir efeito legítimo há de originar-se de processo administrativo 
tramitado com base na franquia constitucional do art. 153, § 15 da CF, garantia que levou 
os mais categorizados pretórios do Brasil, em remansada jurisprudência, a se inclinarem 
pela nulidade do ato disciplinar, que tomou por base procedimento apuratório que não 
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tenha oferecido oportunidade de ampla defesa ao servidor punido, por mais leve que 
tenha sido a sanção imposta". 
Apontando, ainda a ausência de fundamentação da decisão administrativa, assim se 
posicionou o juiz sentenciante: 
"15. Não se tipifica a ausência de ampla defesa  no caso discutido, tão-só pelas 
irregularidades apontadas. Há, ainda, a nulificar o ato disciplinar a ausência de 
fundamentação do decisório e a não indicação do dispositivo legal infringido. 
O princípio da legalidade foi frontalmente ferido. A ausência de motivação do ato punitivo 
acarreta a sua ineficácia, porque passa para o exterior como sendo ato arbitrário que 
representa abuso de poder. 
16. Em um outro plano de fundamentação, reconheço ser nula a sindicância 
administrativa que resultou na punição do impetrante. Tal se caracterizou pela 
parcialidade demonstrada pela comissão e a intenção de vingança." 
Por último entendeu aquele culto Magistrado, que ocorria também nulidade no ato 
punitivo, por não ter sido obedecido o princípio da imediatidade entre a falta e o ato 
punitivo. 
Para a concessão da segurança bastaria não ter sido assegurado o direito à ampla 
defesa, desde que não foi facultado ao impetrante o acompanhamento do processo em 
todas as suas fases, como ficou demonstrado na sentença sub examen. 
Nego, pois, provimento à remessa oficial, para manter a respeitável sentença. 
É como voto. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 1626-PB 

Relator: O SR: JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 
Parte Autora: HEYTOR GUSMÃO - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. E OUTRO 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA-PB 
Advogados: DRS. ROGERIO DE MENESES FILHO MOREIRA E OUTRO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Administrativo. Exportação de frutas. Exigência do certificado fitossanitário pela 
autoridade aduaneira. Inexistência de lei impondo essa obrigação. 
- Não havendo lei ou convenção impondo a obrigatoriedade de emissão do certificado 
fitossanitário pelo exportador, na forma exigida pela autoridade aduaneira, nem tendo sido 
tal providência reclamada pelos importadores da mercadoria, que tinham a faculdade de 
fazê-lo, descabe a exigência em comento, afrontosa que é ao direito líquido e certo ao 
livre exercício do comércio por parte das exportadoras impetrantes. 
- Remessa ex officio 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 remessa, nos termos do voto do Relator e notas 
taquigráficas constantes dos autos e. que integram o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ ORLANDO REBOUÇAS - Relator 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: -Trata-se de Remessa Ex Officio de sentença 
que concedeu a segurança concluindo pela não obrigatoriedade de emissão de certificado 
fitossanitário para efeito de exportação uma vez que a empresa exportadora dispensou tal 
certificado. Alegou, ainda que deveria ter a empresa exportadora exibido prova da 
inexistência do certificado por parte do importador, o que, no entanto, entendeu 
dispensável face à greve dos funcionários do órgão a quem competia a emissão do 
certificado. 
Concluiu por declarar inexigível, por parte do impetrado, o certificado fitossanitário, dada a 
situação concreta, inusitada e especialíssima dos autos. 
O parecer do Ministério Público, fls. 62, foi do teor seguinte: 
"Preenche a postulação os requisitos de liquidez e certeza exigidos para o seu 
atendimento. O ato da autoridade dita coatora é restritivo do direito da parte, sem 
nenhuma tutela legal." 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS (Relator): O MM. Juiz Federal PAULO DE 
TARSO VIEIRA RAMOS concedeu a segurança sob os seguintes fundamentos: 
"a) não há lei em sentido formal impondo a obrigatoriedade da emissão do certificado 
fitossanitário: A exigência do Impetrado contraria, pois, o art. 5º, II, da CF, principalmente 
o art. 170, parágrafo único, CF, pois aqui a expressão "salvo os casos previstos em lei" se 
refere à exigência de lei formal ou ato equiparado; 
b) não está sujeito o Brasil a nenhuma Convenção com força vinculante na forma prevista 
no art. 84, inciso VIII, CF; assumiu apenas o compromisso (promessa) em relação à 
referida Convenção de Roma de 1951, em ato unilateral portanto, cuja relevância, na 
ordem internacional, os Doutrinadores ainda discutem (cfr. CELSO D. ALBUQUERQUE 
MACEDO, in "Direito Internacional Público", 1º vol., pág. 167, 4ª ed., Freitas Bastos, 
1974); 
c) no presente, a emissão do atestado fitossanitário é obrigatória se "efetuada por 
solicitação do exportador ou nos casos de exigência do importador" (Res. do CONCEX, nº 
124/80); 
d) na hipótese sub judice as exportadoras dispensaram aquele certificado, tanto que 
requereram a segurança, deveriam, porém, ter exibido prova de sua inexigência por parte 
do importador, que, no entanto, entendo dispensável, dada a situação, incontornável, de 
premência e surpresa, que as colheu - a greve dos funcionários do órgão a que competia 
sua emissão, subseqüente à necessária inspeção dos produtos a exportar. Em todo caso, 
se estes forem refugados pelo importador, poenitent se as Impetrantes - sofram os 
prejuízos." 
À r. sentença, ora submetida a reexame necessário, como se vê, não merece o mínimo 
reparo. Não havendo lei ou convenção que imponha a obrigatoriedade da emissão do 
certificado fitossanitário exigido pela autoridade impetrada, nem tendo sido tal providência 
reclamada pelos importadores da mercadoria constituída de melões frescos, exportados 
para a Inglaterra e a Holanda, respectivamente, descabe a exigência em comento, 
afrontosa que é ao direito líquido e certo ao livre exercício do comércio por parte das 
exportadoras impetrantes. 
Isto posto, nego provimento à remessa, para confirmar a r. sentença concessiva do writ. 
É como voto. 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 2.748 - PE 

Relator: SR. JUIZ FRANCISCO FALCÃO 
Parte Autora: ANTÔNlO CORREIA NETO 
Parte Ré: FACULDADE DE DIREITO DE OLINDA 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 7ª VARA - PE 
Advogados: DRS. ADOLFO MOURY FERNANDES E OUTRO (PA) E  

LUIZ DE VALOIS CORREIA (PR) 
 
EMENTA 

Administrativo. Punição disciplinar. Sindicância. 
O ato de punição disciplinar é vinculado, devendo ser precedido ao menos de sindicância 
para apurar a falta porventura praticada e os motivos determinantes. 
Preliminarmente, por maioria, reconheceu-se a competência da Justiça Federal. 
Remessa oficial improvida. Decisão unânime. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Ex Officio nº 2.748-PE, em que 
são partes as acima mencionadas. 
Acorda, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região em preliminar, por 
maioria, reconhecer a competência da Justiça Federal e, à unanimidade, negar 
provimento à remessa oficial, nos termos do Relatório e Notas Taquigráficas constantes 
dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado. 
Custas, como de lei. 
Recife, 11 de abril de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente 
JUIZ FRANCISCO FALCÃO - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: ANTÔNIO CORREIA NETO, identificado nos 
autos, impetrou mandado de segurança contra ato do Diretor da Faculdade de Direito de 
Olinda, visando à cassação dos efeitos da Portaria nº 27/90, que Ihe suspendeu 
disciplinarmente por 10 dias, o que, segundo alega, causaria prejuízos irreparáveis, posto 
incidir exatamente no período das 4ª (quartas) e últimas provas do ano de conclusão do 
Curso de Direito. 
Argumenta, em suma, a inconstitucionalidade da punição por ter sido efetivada à míngua 
do devido contraditório. 
Liminar concedida às fls. 21. 
O impetrado prestou informações, tendo o MD. Representante do Ministério Público 
Federal opinado pela concessão da segurança. 
Na sentença de fls., o MM. Juiz a quo, após rejeitar as preliminares suscitadas, concedeu 
a segurança, sujeitando seu decisum ao duplo grau de jurisdição. 
Sem recurso voluntário, subiram os autos a esta Corte, sendo-me conclusos por força de 
distribuição. 
Peço inclusão na pauta. 
É o relatório. 
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VOTO 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO (Relator): Segundo consta da Portaria nº 27/90, 
o impetrante foi punido pela prática dos seguintes fatos: 
"1) Considerando a representação que o Professor MÍRCIO FERREIRA DOS SANTOS 
fez ao Diretor deste Estabelecimento de Ensino Superior em petição datada no dia 14 do 
corrente mês de novembro e protocolada na mesma data, sob o nº 71.580, contra 
ANTÔNIO CORREIA NETO, comunicando que no dia 07, ainda do corrente mês, cerca 
das 21:00 horas quando ele professor "revisionava a prova da OAB" a que fora submetido 
o aluno Antônio Correia Neto, matriculado sob o nº 14, na 5ª série noturna do Curso de 
Bacharelado desta Escola, ao solicitar explicações do mencionado aluno sobre o contido 
na sua prova, inopinadamente o mesmo passou a gritar, afrontando, em alta voz, com o 
dedo em "riste", de que estava sendo perseguido por ele, professor, momento exato em 
que partira para o agredir (ao professor); 
2) considerando que naquele momento partiu para agredir fisicamente o professor, 
penetrando no interior da dependência da tesouraria, onde o professor se acautelara, este 
somente se retirando por parte de muitos alunos presentes que, com muito esforço, 
conseguiram retirá-lo dali, evitando consumar-se contra o educador a agressão física; 
3) considerando que ofendeu o professor moralmente e se não consumou a agressão 
física, foi em virtude da interferência de seus colegas, por circunstância alheia à sua 
vontade;..." 
A simples denúncia desses fatos foi suficiente para a imposição da penalidade já 
mencionada, sem que fosse instaurado qualquer procedimento destinado a apurar a sua 
veracidade. 
Tenho decidido que o ato de punição disciplinar é vinculado, devendo ser precedido de 
processo administrativo ou, ao menos, sindicância para apurar a falta, porventura 
praticada, e os motivos determinantes. 
Acrescento, por oportuno, que o art. 103 do Regimento Interno da Faculdade de Direito de 
Olinda prescreve que "o afastamento do discente das atividades acadêmicas acima de 09 
(nove) dias letivos deve ser precedido de sindicância". 
Dessa forma, nenhum reparo merece a sentença monocrática. 
Ademais, por força de liminar concedida e posterior sentença concessiva da segurança, o 
impetrante submeteu-se às 4ªs (quartas) e ultimas provas tendo, provavelmente, colado 
grau, o que consolida uma situação fática, desaconselhável de ser desconstituída a essa 
altura. 
Com essas considerações, preliminarmente, reconheço a competência da Justiça Federal 
e nego provimento à remessa oficial, para manter a sentença monocrática. 
É como voto. 
 
VOTO - PRELIMINAR - (VENCIDO) 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Quero suscitar uma preliminar porque já votei nesse 
sentido. 
Entendo que a matéria não é da competência da Justiça Federal. 
Não se está a discutir matéria de ensino, mas matéria de ordem puramente disciplinar. 
Parece-me que a pretensão é discutir a nulidade ou não da punição aplicada ao aluno. 
Nesse caso; faço registrar meu voto. Realmente não fiquei convencido. Estas questões 
menores não ficam para a Justiça Federal, porque nós devemos ficar apenas com as 
grandes questões relativas à matéria de ensino. 
 
VOTO - (MÉRITO) 
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O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Quanto ao mérito, acompanho integralmente o Sr. 
Juiz-Relator, negando provimento à remessa para manter a sentença. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 7.696 - PE 

Relator: OR. JUIZ NEREU SANTOS 
Parte Autora: JOSÉ ARLÚCIO DA SILVA 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA - PE 
Advogado: DR. LUÍS HENRIQUE DE VALOIS CORREIA (PARTE A) 
 
EMENTA 

Processual Civil e Administrativo. Interesse de incapaz. Ausência de intervenção do 
Ministério Público em 1º Grau e de nomeação de curador. Inocorrência de prejuízo para o 
incapaz. Nulidade que não se decreta. 
Militar. Reforma. Enfermidade mental contraída ao tempo da prestação do serviço militar. 
Reforma. 
I - Ainda que não se tenha nomeado curador para o autor incapaz nem tenha o Ministério 
Público oficiado em 1º Grau, não é de se decretar a nulidade do processo porquanto 
qualquer prejuízo daí decorreu para o interessado. 
II - Faz jus a reforma no posto hierarquicamente superior ao que ocupava ao tempo da 
prestação do serviço nas Forças Armadas o militar que foi acometido de alienação mental 
durante aquele mesmo tempo. 
III - Remessa oficial 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, 
negar provimento 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 na forma da lei. 
Recife, 19 de fevereiro de 1991. 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente 
JUIZ NEREU SANTOS - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: O caso é de sentença da lavra do eminente Juiz Dr. 
FRANCISCO QUEIROZ BEZERRA CAVALCANTI, da 5ª Vara da Seção Judiciária do 
Estado de Pernambuco, que julgou procedente ação promovida por JOSÉ ARLÚCIO DA 
SILVA contra a UNIÃO FEDERAL, para condenar esta última a proceder à reforma do 
autor, com vantagens e soldo da graduação imediatamente superior, a partir da data em 
que se deu seu licenciamento do serviço militar da ativa, mais juros e correção monetária 
legais e honorários do advogado à base de 7,5% sobre a condenação. 
É que entendeu o douto Julgador que, através de perícia realizada nos autos, 
comprovada havia restada a alienação mental do autor, contraída ao tempo do exercício 
da prestação do serviço militar. 
Observe-se que o Ministério Público não oficiou em 1º Grau  nem tampouco nomeou-se 
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curador para o autor, a partir da comprovação dessa incapacidade. 
A UNIÃO FEDERAL, irresignada com a decisão de 1º Grau, interpôs recurso apelatório 
que deixou, entretanto, de ser recebido pelo Juiz a quo, em face de sua intempestividade. 
O decisum subiu a esta Superior Instância, em face do reexame obrigatório de que trata o 
art. 4º, da Lei 6.825/80. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS (Relator): O MM. Juiz Federal, ao julgar procedente a 
ação proposta, assim fundamentou o seu decisum: 
"Em casos como o presente, onde a alegação é de alienação mental, difícil é ao 
magistrado discordar do laudo pericial, sobretudo quando não houve assistente nem 
discordância. O Dr. Perito apresenta um laudo onde cataloga o Autor como portador de 
CID nº 295.7, que de acordo com a publicação "Classificação Internacional de Doenças" 
publicada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, - 1980 - 2ª impressão, pág. 
46, seria: 
PSICOSES ESQUIZOFRÊNICAS 
(295) 
................................................................................................................. 
297.7 TIPO ESQUIZOAFETIVO. 
O comportamento descrito na certidão de fls. 08 dos autos é, sem dúvida, compatível com 
o laudo do Dr. Perito. Recordaria referência de outro expert, em outro laudo pericial, 
quando expressou-se de modo bastante significativo dizendo: 
..'A Esquizofrenia e o Serviço Militar recrutam seus membros entre jovens da mesma faixa 
etária ... É ainda o perito neste processo que afirma que a enfermidade do autor se 
enquadra na hipótese do art.108, V da Lei nº 6.880/80 - ALIENAÇÃO MENTAL. Nessas 
condições, nada mais resta ao Juízo senão reconhecer o direito do autor à reforma, sendo 
que, embora com direito à percepção do soldo e demais vantagens de terceiro sargento, 
por força do disposto do art.108, V, combinado com o art. 110, §§ 1 º e 2º, alínea c, todos 
da Lei nº 6.880 80, sem direito, todavia à patente de terceiro sargento, face ao que dispõe 
a lei nº 4902/65" 
Como se observa, ficou comprovado que, realmente, o autor era alienado e como tal Ihe 
assistia o direito de ser reformado no posto hierarquicamente superior ao que ocupava 
quando servia às Forças Armadas, como reconheceu a sentença em exame. 
Apesar de não haver sido nomeado curador ao autor, nem haver o Ministério Público 
oficiado em primeiro grau, na segunda instância o ilustrado Procurador da República 
entendeu que a sentença era incensurável, opinando pela sua confirmação (fls. 67). 
O douto Arruda Alvim, examinando as nulidades dos atos processuais, afirma que: 
... já as nulidades absolutas e. portanto. também combinadas, deverão sempre ser 
decretadas, como, exemplificativamente, a ausência do Ministério Público em processo 
em que deveria ter estado presente e isto inocorreu. Nestas todavia, como dizem respeito 
ao direito de uma das partes, segue-se que, se a parte não foi prejudicada, ipso facto, 
ligando-se o problema à idéia de efetivo prejuízo - conceito este compreendido no sistema 
- segue-se que a nulidade não deverá ser decretada". 
( in "Manual de Direito Processual Civil", vol. I, pág. 270, Ed. Rev. dos Trib. 1979). 
O Egrégio 2º Tribunal de Alçada Cível, dentro da esteira do entendimento esposado por 
Arruda Alvim, também decidiu que: 
"Simultaneamente ao princípio que fulmina de nulidade o processo quando o Ministério 
Público não foi intimado a acompanhar feito em que deva intervir, há aquele que 
determina que não se repetirá o ato nem se Ihe suprirá a falta quando não prejudicar a 
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parte. Assim, não havendo prejuízo, deve prevalecer o segundo princípio" (Rev. dos 
Tribunais, vol. 79, pág.133). 
Entendo, também, que não tendo havido prejuízo para a parte autora, desde que a ação 
foi julgada procedente, além de que o Ministério Público, ouvido em segunda instância, 
não argúi qualquer nulidade, deve esta ser afastada. 
Por outro lado, à míngua de nomeação de curador ao autor, que somente poderia ocorrer 
após a constatação pela perícia da sua incapacidade mental, tenho também que não deva 
prevalecer a nulidade, posto não ter havido, no caso, qualquer prejuízo para o mesmo. 
Mantenho, pois, a sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos, negando 
provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 8.285 - CE. 

Relator: O SR. JUIZ JOSÉ DELGADO 
Parte Autora : PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTANEIRA E OUTROS 
Parte Ré: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 
Remetente: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VARA - CE. 
Advogados: DRS. FRANCISCO FREIRE BARROS (PARTE A) E  

LENI SOBREIRA CORIOLANO E OUTROS (PARTE R) 
 
EMENTA 

Ação de Consignação ,em Pagamento. Art. 57 do ADCT. Contribuições previdenciárias 
devidas por Municípios. Correção monetária devida. Isenção de juros e multas. 
1. - Nos débitos relativos às contribuições previdenciárias devidas pelos Estados e 
Municípios, na forma do previsto no art. 57, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, é devida a correção monetária como forma de atualização monetária do 
principal. 
2. - Não pode prosperar a interpretação dada ao mencionado dispositivo legal pelos 
promoventes de que, após atualizado o débito, as prestações futuras não serão 
corrigidas. 
3. - Sentença confirmada. Remessa oficial improvida. 
 
ACÓRDÃO 

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima 
identificadas. 
Decide a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, 
negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório, voto do Juiz Relator e notas 
taquigráficas constantes nos autos, que possam a integrar o presente julgado. 
Custas, como de lei. 
Recite, 25 de fevereiro de 199I. 
JUIZ JOSÉ DELGADO - Presidente e Relator. 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Referem-se os presentes autos à AÇÃO DE 
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO movida pelos Municípios de ALTANEIRA, 
ARACOIABA e OUTROS contra o IAPAS, hoje INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL - INSS. 
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Os promoventes pleitearam a citação do Instituto para que o mesmo recebesse em Juízo 
a quantia de NCz$ 68.648,92, sob pena de ser feito o respectivo depósito, Ou contestasse 
a ação, no prazo legal. Propugnaram ainda pela procedência do pedido para o fim de que 
fosse declarada extinta a obrigação, com a condenação do promovido. 
Na inicial, os promoventes alegam em síntese, que a quantia que pretendem consignar é 
relativa a seus débitos previdenciários para com o Instituto-promovido. 
Assim, de acordo com o art. 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
requereram o parcelamento do mencionado débito, no que foram atendidos. Ocorre, 
porém, que o Instituto-promovido se recusou a receber o pagamento das parcelas do 
aludido débito alegando que não foi efetuada a atualização monetária das mesmas. 
Segundo os promoventes, tal recusa não tem qualquer respaldo jurídico. 
Ao contestar aduziu o Instituto-promovido em suma, que o art. 57 do mencionado ADCT, 
ao dispor sobre a liquidação dos débitos relativos às contribuições previdenciárias, 
isentou os municípios, apenas, do pagamento das multas e de juros, e não do pagamento 
da correção monetária, que é parte integrante do débito. 
O pedido de desistência da ação formulado pelos municípios de Aracoiaba, Catarina, 
Jaguaribe, Saboeiro e Tabuleiro do Norte foi homologado por sentença às fls. 101/102 
dos autos. 
O julgador monocrático posicionou-se pela improcedência do pedido dos municípios de 
Altaneira, Arneiroz, Barbalha, Brejo Santo, Farias Brito, Icapuí, Jaguaretama, Mauriti, 
Morada Nova, Paraipaba, Potengi, Quixeré, Russas, Santana do Cariri e Várzea Alegre 
contra o INSS, por entender como incorreta a interpretação dada ao art. 57 do ADCT 
pelos promoventes. 
Remessa de ofício. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO (Relator): Através de Ação de Consignação em 
Pagamento os Municípios-promoventes pretendem depositar a quantia de NCz$ 
68.648,92, relativa ao débito previdenciário que haviam contraído junto ao INSS. Alegam 
que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, em seu art. 57, concedeu aos 
Municípios isenção da multa e juros sobre os débitos de natureza previdenciária 
contraídos até 30 de junho de 1988, desde que requerido o seu parcelamento e iniciado o 
seu pagamento no prazo de 180 dias, contados da vigência da Carta Magna. De acordo, 
ainda, com os Promoventes, o mencionado débito seria corrigido monetariamente só até a 
data da sua atualização e consolidação. 
Requereram, portanto, o parcelamento da dívida, no que foram atendidos. Protestam, no 
entanto, por o Instituto Previdenciário se recusar a receber o pagamento das parcelas, 
sob a alegação de não ter sido efetuada a atualização monetária daquelas e que o INSS. 
ao emitir os DARP's - DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS 
PREVIDENCIÁRIAS, fez constar dos mesmos, no item 16, código 6025, correção 
monetária, cuja incidência teve como base período posterior ao parcelamento, o que é 
inconstitucional. 
É salutar que se transcreva o art. 57 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 
que preceitua: 
"Art. 57 - Os débitos dos Estados e dos Municípios relativos às contribuições 
previdenciários até 30 de junho de 1988 serão liquidados, com correção monetária, em 
cento e vinte parcelas mensais, dispensados os juros e multas sobre eles incidentes, 
desde que os devedores requeiram o parcelamento e iniciem seu pagamento no prazo de 
cento e oitenta dias a contar da promulgação da Constituição. 
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§ 1º - O montante a ser pago em cada um dos dois primeiros anos não 
será inferior a cinco por cento do total do débito consolidado e atualizado, sendo o 
restante dividido em parcelas mensais de igual valor." 
Analisando-se o caput do citado art. 57, depreende-se que é permitido o Parcelamento 
dos débitos oriundos de contribuições previdenciárias devidas até 30 de junho de 1988. 
Através do mencionado dispositivo o legislador constitucional também permitiu a 
liquidação do débito em 120 prestações mensais, desde que requerido o parcelamento e 
iniciado o seu pagamento em 180 dias contados da promulgação da Constituição. 
Constata-se; ademais, que ficou assegurado aos devedores o direito de serem 
dispensados do pagamento dos juros e das multas incidentes sobre os referidos débitos. 
No tocante, porém, ao pagamento da correção monetária, é de se examinar com cautela 
o trecho do art. 57 supra-mencionado quando determina que "os débitos...serão 
liquidados, com correção monetária, 
Assim, no instante do parcelamento será feita a consolidação dos débitos de cada 
devedor, devendo ser o total do débito atualizado, ou seja, corrigido monetariamente. 
Nesse sentido bem interpretou o julgador monocrático, em sua sentença de fls.: 
"A correção monetária deve incidir sobre o valor de cada uma das parcelas mensais de 
igual valor referidas no § 1º retrocitado. Do contrário, os devedores serão dispensados 
dos juros, das multas e de boa parte do principal porque, em pouco tempo, a inflação 
consumirá este. 
Nem o caput do art. 57 retrocitado nem o seu parágrafo 1º dispensam a correção 
monetária dos débitos previdenciários, quer antes, quer depois de consolidados." 
Por todo o exposto, julgo improcedente o pedido dos municípios-promoventes contra o 
INSS, confirmando a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, pelo que nego 
provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
 

REMESSA "EX OFFICIO" Nº 8794 - PE 

Relator: O SR. JUIZ CASTRO MEIRA 
Parte Autora: LUIZ REIS VERÇOSA 
Parte Ré: UNIÃO FEDERAL 
Advogado: DR. ORLANDO CORREIA DE CARVALHO (PARTE A) 
 
EMENTA 

Constitucional e Administrativo. Prescrição qüinqüenal. Anistia. Emenda Constitucional nº 
26 85. 
1- Não pretendendo o autor anular o ato de sua expulsão dos quadros da Marinha do 
Brasil, ocorrido em 30.09.64, mas valer-se dos benefícios assegurados pela Emenda 
Constitucional nº 26/85, rejeita-se a prescrição qüinqüenal. 
2 - Reconhecida a motivação política das reuniões ocorridas na sede do Sindicato dos 
Metalúrgicos do Rio de Janeiro, estão seus participantes beneficiados pela anistia prevista 
na EC nº 26/85. Desse modo, está assegurado ao Autor o direito de ser reintegrado no 
serviço de Marinha e colocado na reserva remunerada, com os benefícios previstos no 
Art. 4º e parágrafo da mesma EC nº 26/85, com efeitos financeiros a partir de sua 
publicação. 
- Precedente da Corte na AC nº 1656-PE, 2ª Turma, Rel. Juiz José Delgado. 
- Remessa oficial improvida. 
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ACÓRDÃO 

Vistos, etc. 
Decide a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de 
votos, negar provimento à remessa oficial, nos termos do relatório e notas taquigráficas 
constantes dos autos que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. 
Recife, 02 de maio de 1991. 
JUIZ CASTRO MEIRA - Presidente e Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: LUIZ REIS VERÇOSA propôs Ação Sumaríssima 
contra a União Federal objetivando sua reintegração aos quadros da Marinha do Brasil e 
transferência para a reserva remunerada na graduação de Suboficial, com base na Lei nº 
6.683/79 e na Emenda Constitucional nº 26/85. Diz o autor que através do ato nº 0365, de 
30.09.64, foi expulso das fileiras da Armada sob argüição de ser elemento prejudicial à 
ordem pública e à disciplina militar. Acrescenta que, após a Lei de Anistia, requereu os 
benefícios da reintegração aos quadros da Marinha, mas fora-Ihe negado esse direito, 
sob o argumento da falta de amparo legal, uma vez que não fora punido com base em Ato 
Institucional ou Complementar. 
O MM. Juiz Federal a quo julgou procedente, em parte, a ação determinando que o autor 
seja reintegrado nos quadros da Marinha ou colocado ra reserva remunerada com as 
promoções que venha a ter direito, nos termos do art. 4º e parágrafos da Emenda 
Constitucional na 26/85, a apurar em liquidação, com efeitos financeiros a contar da data 
da publicação da referida Emenda Constitucional, nº 26/85, a apurar em liquidação, com 
efeitos financeiros a contar da data da publicação da referida Emenda Constitucional, 
condenando ainda a ré nos honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) do 
valor apurado em liquidação de sentença. 
Sem recurso voluntário subiram os autos a esta Corte. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA (Relator): O autor é ex-integrante da Marinha do 
Brasil, na graduação de 2ª Classe, com curso de Cabo. 
Foi expulso da corporação em 30.09.64, pelo Ato nº 365 do DGPM, "por ser prejudicial à 
ordem pública e à disciplina militar" em face de sua participação nos acontecimentos 
políticos ocorridos nos dias 25, 26 e 27 de março de 1964, quando centenas de 
marinheiros e fuzileiros navais se reuniram no Sindicato de Metalúrgicos do Rio de 
Janeiro, em manifestação política considerada em um dos fatores determinantes da 
eclosão do movimento militar de 31 de março de 1964, que culminou com a deposição do 
então Presidente da República João Goulart. 
A União Federal argüiu preliminar de prescrição qüinqüenal, com fundamento no art. 1º do 
Decreto na 20.910/32 e art. 178, § 1º do Código Civil. 
A r. sentença, acertadamente, afastou a preliminar de mérito por entender que ao autor 
fora assegurada a transferência para a reserva já na vigência da Lei nº 6.683/79, que 
concedeu anistia aos que cometeram crimes conexos aos crimes políticos, benefício 
ampliado com a Emenda Constitucional nº 26, de 1985. Daí porque, não havendo o ato 
punitivo decorrido de motivação simplesmente disciplinar, mas política, repeliu a 
prescrição argüida. 
Certa a decisão. Não pretende o Autor anular o ato que o expulsou das fileiras da 
Marinha, mas valer-se do benefício consagrado na Emenda Constitucional nº 26, de 
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27.11.85. A pretensão nasceu desse ato normativo, pelo que não se pode cogitar de 
prescrição qüinqüenal de ação distribuída em 31.07.87, menos de dois anos após. 
Postula o Autor sua reintegração à Marinha do Brasil e sua transferência para a 
inatividade remunerada na graduação de Suboficial. 
A r. sentença repeliu a segunda parte por não estar comprovado o direito à promoção, 
assim fundamentando sua decisão: 
"A Emenda Constitucional Nº 26/85, no seu art. 4º, assim esbelece nos §§ 3º, 4º e 5º. 
§3º. Aos servidores civis e militares serão concedidas as promoções, na aposentadoria ou 
na reserva, ao cargo, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço 
ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade, previstos nas leis e 
regulamentos vigentes. 
§ 4º. A Administração Pública, à sua exclusiva iniciativa, competência e critério, poderá 
readmitir ou reverter ao serviço ativo o servidor público anistiado. 
§ 5º. O disposto no caput deste artigo gera somente efeitos financeiros a partir da 
promulgação da presente Emenda, vedada a remuneração de qualquer espécie, em 
caráter retroativo". 
Contudo, ressalvou no § 8º do mesmo art. 4º: 
"A Administração Pública aplicará as disposições deste artigo, respeitadas as 
características e peculiaridades próprias das carreiras dos servidores públicos civis e 
militares, e observados os respectivos regimes jurídicos". 
03.02. - Não comprovou o Autor, no entanto, nem que houvesse requerido 
administrativamente sua reversão ou reintegração aos quadros da Marinha, nem, muito 
menos, que tivesse direito à promoção, na reserva , ao posto de suboficial, por preencher 
os requisitos previstos no respectivo regime jurídico. Não posso fazê-lo sem que tal prova 
me seja exibida. 
03.03. - Reconheço o direito do Autor de ser reintegrado aos quadros da Marinha, ou, se 
assim entender a Administração, ser posto na reserva; quanto à promoção e à pensão 
que perceberá na inatividade, deverão ser objeto de discussão e prova quando da 
execução da sentença, após o seu trânsito em julgado. 
03.04. - Finalmente, quanto aos efeitos financeiros, é de aplicar-se, nos seus precisos 
termos, o § 5º, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 26/85 "a partir da promulgação da" 
referida Emenda, ou seja, a partir de novembro de 1985, acrescidos de juros moratórios e 
com os valores atualizados monetariamente, tudo a ser apurado quando da liquidação da 
sentença". 
A sentença harmoniza-se com precedentes desta Corte, a exemplo da AC nº 1656-PE, 
cuja Ementa aqui transcrevo: 
"Constitucional e Administrativo. Anistia. Emenda Constitucional nº 26/85. 
1 - A Emenda Constitucional nº 26/85 concedeu anistia aos militares que participaram dos 
movimentos políticos no período que antecedeu o movimento de 1964. 
2 - Sendo inquestionável a motivação política dos que, em 27.03.64, reuniram-se na sede 
do Sindicato dos Metalúrgicos no Rio de Janeiro, os que dela participaram estão cobertos 
pela intenção pacificadora da anistia prevista na EC 26/85, pelo que têm assegurada 
reintegração nos Serviços Militares e imediata transferência para a reserva remunerada, 
recebendo as promoções, na inatividade, a que teriam direito se estivessem em serviço 
ativo (art.4º), tudo com efeitos financeiros a partir da promulgação da Emenda 
identificada. 
3 - Apelação e remessa oficial parcialmente providas. 
Destarte, confirmo-a em todos os seus termos. 
Isto posto, nego provimento à remessa oficial. 
É como voto. 
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Argüições de Inconstitucionalidade 
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 
Nº 1826-RN 

Relator: OS SR. JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: CONFECÇÕES GUARARAPES S/A 
Advogado: DR. EIDER FURTADO DE MENDONÇA E MENEZES 
Apelado: INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA PREVIDÊNCIA E 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - IAPAS 
Advogado: JOÃO FELISMINO DA SILVA E OUTROS 
 
EMENTA 

Constitucional. Medida provisória. Lei de conversão. Contagem do prazo para entrada em 
vigor de disposições que modificam a sistemática de cobrança de contribuições 
previdenciárias. O termo inicial é a data da publicação da lei de conversão. Alteração de 
alíquota que só pode ser aplicada depois de 90 dias. Inconstitucionalidade da indicação 
de vigência contida no art. 21 da Lei 7.787/89. 
 
ACÓRDÃO 

 Vistos relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Plenário do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por unanimidade de votos, 
decretar a inconstitucionalidade do art. 21 da Lei nº 7.787 de 30.06.89, nos termos do voto 
do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas, que integram o presente. 
Custas, como de lei. 
Recife, 20 de março de 1991. 
JUIZ ARAKEN MARIZ - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Assim relatei a matéria na Eg. Segunda Turma: 
"Impetrou a apelante segurança, visando a obstar  a cobrança da contribuição 
previdenciária, na forma prevista na Lei 7.787/89, a partir de 1 de setembro de 1989, mas 
somente a partir de outubro seguinte, dado o prazo do parágrafo 6º do art. 195 da 
Constituição Federal, e a inexistência de lei complementar permitindo a alteração de 
alíquotas das contribuições sociais. 
A sentença, de autoria do MM. Juiz Federal no exercício da 3ª Vara do Rio Grande do 
Norte, Dr. Paulo Roberto de Oliveira Lima, negou a segurança, entendendo que o prazo 
de 90 dias para eficácia da alteração de alíquota deve contar-se da data da publicação da 
Medida Provisória nº 63, e não da lei de conversão. 
Apela a impetrante, afirmando que a Lei 7.787/89 não faz referência à Medida Provisória 
63, embora trate da mesma matéria, e teve origem em projeto do Congresso Nacional, e 
não no ato do Poder Executivo. São diplomas distintos, um com 22 e outro com 18 
artigos. 
Com contra-razões, pela confirmação da sentença, vieram os autos, tocando-me a 
distribuição. O Ministério Público funcionou na primeira instância. Dispensei a intervenção 
da Procuradoria Regional Federal, tendo em vista o disposto no art.17, parte final, da Lei 
1.533/51, c.c. art. 207, RITRF/5ª." 
A argüição foi acolhida, seguindo os autos à douta Procuradoria Regional Federal, que 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

emitiu parecer, da lavra do ilustre Procurador Ivaldo Olímpio de Lima, pela declaração de 
inconstitucionalidade, entendendo que o termo inicial para cômputo do prazo do art. 195, 
parágrafo 6º, CF, é o da publicação da Lei 6.787. 
É o relatório. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): A medida provisória tem pressupostos 
e requisitos definidos na Constituição Federal, art. 62, e seu parágrafo, verbis: 
"Em caso de relevância e urgência o Presidente da República poderá adotar medidas 
provisórias, com força de lei, devendo submetê-las, de imediato, ao Congresso Nacional, 
que, estando em recesso, será convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de 
cinco dias. 
Parágrafo único. As medidas provisórias perderão eficácia, desde a edição, se não forem 
convertidas em lei no prazo de trinta dias, a partir de sua publicação, devendo o 
Congresso Nacional disciplinar as relações jurídicas delas decorrentes". 
Desse comando deflui que o Chefe do Executivo está autorizado a emitir atos "com força 
de lei" sempre que julgar necessário ao interesse da Nação (requisito da relevância), em 
situações emergenciais (requisito da urgência), com caráter provisório (condição de 
temporariedade do ato, limitando-se em 30 dias o prazo de sua eficácia própria). 
Uma vez publicada, a medida provisória produzirá efeitos, sujeitos à confirmação, 
cessação ou modificação pelo Congresso Nacional (condição de conversibilidade em lei a 
que está submetido o ato). 
Essa condição significa, como acentuo em trabalho recente, ainda por publicar, que 
"qualquer eficácia, após 30 dias, já não será da medida provisória, mas da lei de 
conversão, ou da lei que vier a disciplinar as relações jurídicas constituídas pela MP 
rejeitada". 
Por isso mesmo, a lei de conversão, especialmente quando altera o conteúdo da medida 
provisória, tem natureza e eficácia próprias não confundem com o ato-regra anterior. 
Mantenho o entendimento exposto ao votar, na Turma da argüição. Disse, a propósito: 
..."O outro fundamento da impetração é o de que a Lei 7.787 somente poderia implicar na 
exigência da contribuição majorada partir de 1 de outubro, dado o prazo do parágrafo 6º 
do art. 195, CF. 
A entidade impetrada sustenta que o termo inicial daquele prazo é o da publicação da 
Medida Provisória nº 63, e não o da lei de conversão. 
Leio o texto do dispositivo questionado: 
"As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 
noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se 
Ihes aplicando o disposto no art. 150, III, b ". 
No sistema constitucional anterior, o decreto-lei era o instrumento de que dispunha o 
Poder Executivo para impor normas gerais em situações de urgência. O Supremo 
Tribunal Federal fixou posição no sentido da aptidão daquela figura legislativa para 
instituição de tributos e contribuições. 
A medida provisória é o atual equivalente do decreto-lei, com diferenças quanto a, 1 - não 
limitação do conteúdo, e, 2 - modo de apreciação pelo Congresso Nacional, que a 
converterá em lei dentro de trinta dias. 
Caso não se dê a conversão, a medida perderá eficácia. 
Releva examinar a natureza jurídica da medida provisória que institui ou aumenta 
contribuição social, devido à carência de 90 dias estabelecida no parágrafo 6º do art.195. 
Em relação aos tributos em geral, esse problema só terá relevância se a medida 
provisória for editada no final do ano pois a sessão legislativa termina no dia 15 de 
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dezembro, e, mesmo convocado extraordinariamente, como determina o art. 62, o 
Congresso poderia aprovar a lei de conversão no ano seguinte. O art. 150, III, b, define o 
período do exercício financeiro, que é anual, para a suspensão da eficácia específica da 
lei. Poderia o tributo ser cobrado no mesmo ano em que publicada a lei de conversão? 
Na criação ou majoração das contribuições sociais é decisiva a fixação do dia a partir do 
qual se irá contar o prazo de carência do diploma instituidor ou modificativo. 
Creio que a medida provisória tem força de lei, ou seja, é lei em 
sentido material desde a data da sua publicação, mas somente se torna lei, em sentido 
formal, depois da conversão a que se reporta o parágrafo único do art. 62, CF. 
Há, na sua configuração, algo que a distingue radicalmente do decreto-lei: este era fonte 
formal autônoma de direito, apesar de estar submetido a condição resolutiva: caso 
rejeitado pelo Congresso, estaria revogado, mas as relações jurídicas que produzira 
continuariam inatingíveis, com  atos jurídicos perfeitos. Nas medidas provisórias, ao 
contrário, se não as rovadas em trinta dias, ou rejeitadas, não só perdem eficácia ex nunc, 
como o Legislativo é obrigado a, mediante outro diploma, "disciplinar as relações jurídicas 
delas decorrentes". 
Quando o conteúdo de tais medidas disser respeito a situações não sujeitas a tratamento 
especial previsto na Constituição, nada há que impeça a plena eficácia imediata da 
disposição, com a ressalva de que não haverá ato jurídico perfeito, enquanto não se der a 
conversão ou nova regulação. 
Mas, se a própria Constituição indica como termo inicial a publicação da lei, para que uma 
norma jurídica produza efeitos, a medida provisória tem eficácia, nesse caso, submetida a 
condição suspensiva, qual seja, a sua eventual aprovação pelo Congresso Nacional. De 
outro modo, seria desnaturar a vontade constituinte. Senão vejamos: 
- O constituinte estabeleceu o princípio da anterioridade como uma garantia do 
contribuinte, a fim de que se prepare para assumir novos encargos perante o Poder 
Público. 
Se uma medida provisória institui ou altera a contribuição social, fixando, como no caso 
sob exame, novas alíquotas, o contribuinte terá que aguardar o pronunciamento do 
Congresso para dimensionar o novo encargo, pois o Legislativo é soberano para alterar a 
proposta governamental. 
E como argumenta a apelante, isso efetivamente ocorreu com a Lei 7.707/89, cujas 
alíquotas diferem daquelas indicadas na Medida Provisória nº 63. 
Esse fato isolado - a modificação determinada na lei de conversão em relação à medida 
provisória -, por si só seria capaz de fazer incidir novamente o prazo de carência do 
parágrafo 6º do art. 195. É que, ali, a contribuição foi também modificada, o que traria a 
conseqüência da reabertura do prazo de 90 dias..." 
Por essas razões, o meu voto é pela declaração de inconstitucionalidade do art. 21 da Lei 
7787/89 quando determina a majoração de alíquotas das contribuições previdenciárias a 
partir de 1 de setembro de 1989, porquanto o prazo da vacatio legis se prolongaria até 30 
daquele mês. Somente poderia aplicar-se a nova sistemática a partir de 1 de outubro de 
1989. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente acompanho o Relator por entender 
também que o prazo de 90 (noventa) dias deve ser contado a partir da lei e não a partir da 
data da publicação da medida provisória. 
 
VOTO - (VISTA) 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, a matéria é simples e creio que é 
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desnecessário repetir o Relatório sobre o tema, porque todos os Juízes estão lembrados 
do enfoque de S. Exa., o Dr. Lázaro Guimarães. Resta examinar, tão-somente, a vigência 
da medida provisória ao criar determinado tributo - se o termo inicial é contado da medida 
provisória ou a partir da lei de conversão. 
A matéria foi bem examinada, a meu ver, por S. Exa., o Dr. Lázaro Guimarães. Entendo 
que S. Exa., Dr. Lázaro Guimarães, esgotou o assunto em toda a sua profundidade. Além 
do Dr. Lázaro Guimarães haver há pouco publicado um artigo, "O Limite do Provisório", 
recebi esta semana um artigo do Professor Mário Moacir Porto, analisando o aspecto das 
medidas provisórias, e consultei o trabalho do professor Saulo Ramos também sobre a 
mesma matéria. Cheguei a uma conclusão idêntica à que se posicionou o Dr. Lázaro 
Guimarães, que está sintetizada na seguinte ementa: 
"Medida Provisória. Lei de Conversão... 
...da Lei nº 7.787/89." 
Se não me fossem suficientes todos os fundamentos aqui postos, defendo também que a 
medida provisória não pode criar tributo, da mesma maneira que não pode criar tipo 
penal. 
Por tais fundamentos, acompanho o voto de S. Exa., o Juiz Lázaro Guimarães, votando 
no sentido de aceitar a inconstitucionalidade do art. 21 da lei aqui mencionada. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, Srs. Juizes, como acaba de 
demonstrar o eminente Juiz José Delgado, o prazo para contagem dos noventa dias de 
vigência da cobrança da contribuição previdenciária, com o aumento previsto na Lei nº 
7.787/89, deve ser contado da data da vigência da lei. Salvo se houvesse outra dicção no 
texto legal, realmente não haveria como se dar outra interpretação. 
Desse modo, a exigência dessas contribuições, em face do que estabelece a Constituição 
Federal com respeito às exigências das contribuições, passa a contar apenas noventa 
dias após a sua publicação. Nesses termos a exigência dessas contribuições, antes deste 
periodo, realmente ofende a sistemática imposta na própria Constituição Federal. 
Nestes termos, acompanho o eminente Relator. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sr. Presidente, também acompanho o Relator 
porque, no momento em que a lei, no seu artigo quanto à vigência, não respeitou o prazo 
constitucional, é de concluir pela sua inconstitucionalidade. 
 
VOTO 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, a matéria depende somente do 
que está escrito no art. 195, § 6º, da Constituição Federal : 
"As contribuições sociais... 
...disposto no art.150. III, b". 
Ora, a medida provisória tem força de lei, mas não é lei. Então, se o texto constitucional 
dissesse: da lei, da medida provisória ou da norma legal - poderíamos até dizer assim, 
subentendendo-se norma com força de lei que a houvesse instituído - poderíamos até 
interpretar diferentemente. Mas, o texto é claro, é líquido, não havendo nenhuma dúvida. 
A medida provisória, no caso em concreto, mais precisamente esta medida provisória que 
se refere à contribuição social não pode ter o prazo de vigência considerado para efeito 
dos noventa dias da anterioridade desta Constituição e, sim, na vigência da lei. Pode 
ocorrer, também, que a lei altere a medida provisória para que não seja simplesmente 
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uma transformação de medida provisória em lei. Houve uma conversão com alterações do 
texto original da medida provisória, tanto que ela tem dezoito artigos e a lei foi publicada 
com vinte artigos. É um sinal de que mais alguma coisa foi introduzida, alterando 
alíquotas, condições ou critérios da exigência daquela contribuição. 
Portanto, entendendo que só a lei pode ter o seu termo inicial contado para o prazo dos 
noventa dias de anterioridade, acompanho o voto do eminente Relator pela 
inconstitucionalidade da referida lei. 
 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA  AMS nº 2.240-PE 

Apelante: SOCIMASA ATACADO LTDA 
Advogado: DR. PAULO CÉSAR ANDRADE SIQUEIRA 
Apelada: FAZENDA NACIONAL 
Advogada: DRA MARLÚCIA C. DE MATOS MIRANDA CORRÊA 
Relator: JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
 
EMENTA 

Constitucional. Alterações do FINSOCIAL determinadas pela Lei 7.787/89, art. 7º. 
Autorização contida no art. 56, ADCT, para manter-se a cobrança do FINSOCIAL, até a 
instituição de nova contribuição para a seguridade social. Mudanças de alíquota e base 
de cálculo do tributo criado pelo Decreto lei 1.940/82 sem que atendido o pressuposto 
essencial da contribuição para a seguridade social, que é a de se destinar ao orçamento 
da Previdência Social. Manutenção do FINSOCIAL nos limites do permissivo 
constitucional. Argüição parcialmente acolhida. Declaração de inconstitucionalidade do 
art. 9º da Lei 7.689/88 e dos dispositivos que alteraram a sua redação - Lei nº 7.738, de 
09 de março de 1989, art. 28, ; b) Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, art. 7º; c) Lei nº 
7.894, de 24 de novembro de 1989, art. 1º; e d) Lei nº 8.147, de 28 de dezembro de 1990, 
art. 1º.                                         
 
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 
parcialmente a Argüição, para declarar a inconstitucionalidade  do art. 9º da Lei 7.689/88 
e dos dispositivos que alteraram a sua redação - Lei nº 7.738, de 09 de março de 1989, 
art. 28, ; b) Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, art. 7º; c) Lei nº 7.894, de 24 de 
novembro de 1989, art. 1º; e d) Lei nº 8.147, de 28 de dezembro de 1990, art. 1º, 
considerando válida a cobrança do Finsocial nos limites do art. 56 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias,  nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas 
taquigráficas que integram o presente. 
Custas como de lei. 
Recife, 17 de abril de 1991 
JUIZ HUGO MACHADO     - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ GUIMARÃES: Adoto o relato que fiz ante a Eg. 2ª Turma (. 72), 
acrescentando que o processo foi remetido à apreciação deste Plenário em função da 
relevância da matéria, argüida que foi inconstitucionalmente pela douta Procuradoria 
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Regional Federal. 
Com vista, o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso. 
É o relatório. 
 
VOTO JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Não se questiona aqui a contribuição 
social instituída, como um adicional ao imposto de renda, pela Lei 7.689/88, e, sim, o 
FINSOCIAL criado pelo Decreto-Lei nº 1940/82, cuja base de cálculo foi alterada pelo art. 
9º da Lei 7.689. 
São hipóteses distintas, não alcançando esta última a declaração de inconstitucionalidade 
pronunciada por este Tribunal, ao julgar a Argüição de Inconstitucionalidade na AMS 
0976-AL, Relator o eminente Juiz Hugo Machado. 
No caso presente, a apelante entende que o Finsocial desapareceu com a promulgação 
da Constituição de 1988, cujo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias deu 
validade apenas passageira àquela contribuição, que não poderia ser cobrada 
permanentemente, salvo se instituída mediante Lei Complementar e, mesmo assim, 
implicaria em confundir-se com o Programa de Integração Social - PIS, que também 
incide sobre o faturamento da empresa. 
Apesar do brilhantismo da fundamentação do nobre advogado da autora, discordo da 
tese. 
O art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias indica claramente o caráter 
de contribuição social do FINSOCIAL, e refere-se a lei ordinária para regular a sua 
arrecadação. 
O art. 195, I, CF, por sua vez, permite expressamente que tal contribuição incida sobre o 
faturamento da empresa que vem a ser a sua receita bruta. Não há que argumentar, 
portanto, com a coincidência da sua base de cálculo com a do PIS ou a do imposto sobre 
serviços. 
Inexiste qualquer vedação à coexistência do FINSOCIAL e do PIS, ambas as 
contribuições autorizadas pelo texto constitucional. 
Finalmente, como ressaltei, ao votar na argüição de inconstitucionalidade da Lei 7.689/88, 
acompanho o voto do eminente Juiz Hugo Machado, a exigência de Lei Complementar diz 
respeito à criação de novas contribuições para a seguridade social, ou relativas à 
intervenção no domínio econômico, e não àquelas, como o FINSOCIAL, existentes antes 
de outubro de 1988. 
A lei nova mais não fez que atender ao comando constitucional que determinava a 
regulamentação daquela contribuição. Considero-a, no particular, ajustada à Constituição 
de 1988. 
Ao decidir idêntica questão, afirmou a Juíza Luíza Dias Cessales, em bem fundamentada 
sentença, publicada na Revista da Associação dos Juízes Federais: 
"... a Lei 7.738/89, ao estabelecer alíquota para o cálculo do FINSOCIAL, a ser calculado 
sobre a RECEITA BRUTA da empresa, não criou outra fonte de custeio para garantir a 
manutenção ou expansão da seguridade social, de vez que, no caso, a fonte é aquela já 
estabelecida pelo inciso I do art. 195 da Constituição Federal". 
A sentença recorrida adotou a mesma orientação. Merece confirmação por seus próprios 
e jurídicos fundamentos. 
Rejeito a argüição de inconstitucionalidade. 
 
VOTO JUIZ HUGO MACHADO - (VISTA) 

O SENHOR JUIZ HUGO MACHADO: Pedi vista dos autos porque me parece que a 

 



Revistas do Tribunal Regional Federal da 5ª Região 
 

matéria aqui versada é da maior relevância. Cuida-se do exame da constitucionalidade da 
exigência da denominada contribuição para o FINSOCIAL. 
Como bem esclareceu o douto Relator, eminente Juiz LÁZARO GUIMARÃES, não se 
trata da contribuição social instituída pela Lei nº 7.689/88, mas do FINSOCIAL, criado pelo 
Decreto-Lei nº 1.940/82, cuja base de cálculo foi alterada pelo art. 9º, da referida lei. Por 
isto, a declaração de inconstitucionalidade, já proferida por este Egrégio Plenário, não 
alcançaria a questão de que aqui se cuida. 
É razoável entender-se que, havendo este Egrégio Plenário declarado a 
inconstitucionalidade da Lei nº 7.689/88, não se pode mais discutir se o seu art. 9º é, ou 
não, inconstitucional, a não ser com o propósito de rever a decisão anterior, que não 
transita em julgado, porque a declaração de inconstitucionalidade foi da lei, no seu todo. 
Não desse ou daquele artigo. 
Por outro lado, também é razoável entender-se que, não se tratando de controle de 
constitucionalidade da lei em tese, que somente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
cabe realizar na ação direta de inconstitucionalidade, a decisão deste Tribunal somente 
podia alcançar os dispositivos legais pertinentes ao caso concreto que ensejou a disputa.   
Seja como for, não se pode desconhecer que, ao declarar a inconstitucionalidade da 
exigência da contribuição sobre o lucro das empresas, criada pela Lei nº 7.689, este 
Egrégio Plenário adotou fundamentação que diz respeito à definição do regime jurídico 
das contribuições para a seguridade social. Assim, não obstante transite em julgado 
apenas a decisão, que nestes casos é proferida pela Turma, e não os seus fundamentos, 
entre os quais pode estar a inconstitucionalidade de dispositivo legal, declarada pelo 
Plenário, o exame, aqui, desses fundamentos, é da maior importância, no sentido de 
evitar que se adote, aqui, fundamentação com aquela conflitante, a revelar indesejável 
incoerência. 
Na Argüição de Inconstitucionalidade na AMS nº 976-AL, em voto cuja cópia estou 
oferecendo com o presente, como parte integrante deste, sustentei, e este Egrégio 
Plenário, à unanimidade, acolheu, a tese pela qual "é contribuição para a seguridade 
social somente aquela prevista nos itens I, II, III, do art. 195, cuja destinação foi 
estabelecida pela própria Constituição e que, por isto mesmo, tem como sujeito ativo a 
autarquia previdenciária, integrando, como receita, o orçamento desta. 
Peço vênia a meus ilustres pares para ler a parte daquele voto, onde afirmei: 
"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 próprio (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 que 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 
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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 
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." 
Embora se faça referência à destinação de recursos, é relevante, para a exata 
compreensão do problema a ser resolvido, a distinção entre destinação de recursos, no 
sentido de destinação do produto da arrecadação, e eleição, pelo constituinte e pelo 
legislador, do sujeito ativo das relações tributárias. Essa distinção é importante porque a 
Seguridade Social é gerida por pessoa jurídica distinta da União Federal, com orçamento 
próprio e com qualidade para figurar como sujeito ativo da relação que a ela vincula os 
sujeitos passivos das contribuições a que se reporta o art. 195 da Constituição Federal. 
No caso de que se cuida, o eminente Juiz LÁZARO GUIMARÃES, acolhendo a tese 
adotada pelo ilustre Juiz Federal prolator da sentença apelada, entendeu ser o 
FINSOCIAL uma contribuição de seguridade social, afirmando: 
"O art. 36 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias indica claramente o caráter 
de contribuição social do Finsocial, e refere-se a lei ordinária para regular sua 
arrecadação. 
O art. 195, I, da CF, por sua vez, permite expressamente que tal contribuição incida sobre 
o faturamento da empresa, que vem a ser a sua receita bruta. Não há que argumentar, 
portanto, com a coincidência da sua base de cálculo com a do PIS ou a do imposto sobre 
serviços. 
Inexiste qualquer vedação à coexistência do Finsocial e do PIS, ambas as contribuições 
autorizadas pelo texto constitucional. 
Finalmente, como ressaltei, ao votar na Argüição de Inconstitucionalidade da Lei 
7.689/88, acompanhando o voto do eminente Juiz Hugo Machado, a exigência de lei 
complementar diz respeito à criação de novas contribuições para a seguridade social, ou 
relativas à intervenção no domínio econômico, e não àquelas , como o Finsocial, 
existentes antes de outubro de 1988. 
A lei nova mais não fez que atender ao comando constitucional que determina a 
regulamentação daquela contribuição. Considero-a, no particular, ajustada à Constituição 
de 1988. 
Diante de tais colocações, é importante o exame da natureza jurídica da questionada 
exação, cobrada com o nome de FINSOCIAL. 
O art. 56, do ADCT, efetivamente dispõe: 
"Art. 56. Até que a lei disponha sobre o art. 195, I, a arrecadação decorrente de, no 
mínimo cinco dos seis décimos percentuais correspondentes à alíquota da contribuição de 
que trata o Decreto-Lei nº 1.940, de 25 de março de 1982, alterada pelo Decreto-Lei nº 
2.049, de 1º de agosto de 1983, pelo Decreto nº 91.236, de 8 de maio de 1985, e pela Lei 
nº 7.611, de 8 de julho de 1987, passa a integrar a receita da seguridade social, 
ressalvados, exclusivamente no exercício de 188, os compromissos assumidos com 
programas e projetos em andamento." 
Em face dessa norma constitucional, o FINSOCIAL teria adquirido a natureza de 
contribuição para a seguridade social. 
A Lei nº 7.689/88, diversamente do que afirma, data vênia, o eminente Juiz LÁZARO 
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GUIMARÃES, não cumpriu o comando constitucional que determinava a regulamentação 
da contribuição mencionada no art. 195, I, posto que não cuidou de contribuição para a 
seguridade social, por não ter como sujeito ativo a autarquia previdenciária. Tanto a 
contribuição sobre o lucro, já declarada inconstitucional por este Egrégio Plenário, como a 
denominada FINSOCIAL, prevista em seu art. 9º, ora em apreciação, foram atribuídas à 
União Federal, tratadas como receita do Tesouro Nacional, em absoluta desatenção ao 
disposto no art. 195 da Constituição Federal. 
Merece destaque o fato de que o Senhor Presidente da República vetou, entre outros, o 
art. 10, do Projeto de Lei de Conversão nº 50, de 1990, que "dispõe sobre a organização 
e custeio da seguridade social e altera a legislação de benefícios da previdência social". E 
nas raízes de seu eludido veto, S. Excelência destacou (DOU, 13.12.90, Seção I, p. 
24046) 
"a fiscalização do FINSOCIAL - imposição de natureza tributária, como j;a decidiu o 
Supremo Tribunal Federal - está intimamente ligada aos procedimentos de fiscalização do 
imposto de renda, motivo pelo qual será extremamente penoso, em especial para os 
contribuintes, duas fiscalizações para apurar bases de cálculo semelhantes". 
E concluiu afirmando a "impossibilidade de se aceitar o deslocamento da competência da 
arrecadação e fiscalização FINSOCIAL para o INSS". 
Não se trata, realmente, como se vê, de destinação de recursos, mas de competência 
para arrecadação e fiscalização do FINSOCIAL, ou, em outras palavras, trata-se da 
questão de saber que é o sujeito ativo da relação jurídica correspondente, nos termos do 
art. 119, do Código Tributário Nacional, segundo o qual sujeito ativo da obrigação 
tributária é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o seu 
cumprimento. 
Sujeito ativo da contribuição de seguridade social só pode ser o INSS, vale dizer, a 
autarquia gestora do orçamento de que trata o art. 165, § 5º, item III, da Constituição 
Federal. 
A autonomia orçamentária, aqui, não está no plano da lei ordinária, mas no plano 
constitucional. É a Constituição Federal que impõe essa autonomia orçamentária, de sorte 
que o orçamento da seguridade social não se confunda com o orçamento fiscal da União, 
nem com o orçamento de investimento das empresas estatais. 
O fato de que a autarquia previdenciária não dispõe de competência legislativa não 
autoriza a União Federal a usurpar-lhe a receita definida no art. 195 da Constituição. 
Realmente, o art. 195, da Constituição Federal de 1988, só autoriza a instituição de 
contribuições que tenham como sujeito ativo a autarquia previdenciária. Se o legislador 
ordinário, ou mesmo o legislador complementar, invoca esse dispositivo constitucional 
para instituir tributos em favor da União Federal, tributos que constituem receita do 
Tesouro Nacional, está violando, induvidosamente, a Constituição. 
Não se pode, outrossim, deixar de considerar que o Governo tem afirmado ser 
impraticável o cumprimento dos dispositivos constitucionais que asseguram certos 
benefícios previdenciários. O cumprimento da Constituição, no que se refere aos 
benefícios previdenciários, seria impraticável, à míngua de recursos financeiros. Enquanto 
isto, esta excelente fonte de recursos, que é o FINSOCIAL, deixa de ser utilizada em favor 
da seguridade social. 
Esta é uma postura que o Poder Judiciário não pode convalidar. 
Ressalta-se que uma contribuição de dois por cento sobre o faturamento das empresas 
certamente significa maior volume de recursos do que os gerados pela arrecadação do 
imposto de renda das pessoas jurídicas, que é  da ordem de trinta por cento sobre os 
lucros. Por outro lado, da arrecadação do FINSOCIAL não participam Estados e 
Municípios, tornando esse tributo bem mais vantajoso para o Governo Federal. 
Não sendo, como na verdade não é, contribuição para a seguridade social, resta a 
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questão de saber se a "contribuição"para o FINSOCIAL pode ser validamente cobrada 
como imposto. 
Já no regime da Constituição anterior, o Egrégio Supremo Tribunal Federal decidiu que o 
FINSOCIAL caracterizava imposto, sendo inconstitucional sua cobrança no mesmo 
exercício em que fora instituído. E o Poder Executivo, em respeito a tal orientação da 
Corte Maior, baixou o Decreto-lei nº 2.471, de 1º de dezembro de 1988, cancelando os 
débitos respectivos, relativos ao exercício de sua instituição. 
Ocorre que, com o advento da Constituição Federal de 1988, a instituição de impostos no 
exercício da competência residual só é admitida nas condições fixadas em seu art. 154, 
item I, que o FINSOCIAL inegavelmente não atende. 
Assim, não estando elencado como imposto da competência da União, sua exigência é 
evidentemente inconstitucional. 
Em síntese, as questões essenciais a serem resolvidas, no caso presente, são as 
seguintes: 
1ª) O FINSOCIAL, como está disciplinado nas leis vigentes, é contribuição de seguridade 
social, tendo fundamento no art. 195, I, da Constituição Federal? 
2ª) Se o FINSOCIAL não é contribuição de seguridade social, mas imposto, sua cobrança, 
como tal, tem fundamento na Constituição Federal de 1988? 
Pelas razões já expostas, não vemos como se possa responder afirmativamente essa 
questões.  
Como não se trata de ação direta declaratória de inconstitucionalidade, mas de mandado 
de segurança, a inicial não pede explicitamente a declaração de inconstitucionalidade de 
específicos dispositivos legais. De todo modo, a apreciação do mandado de segurança, 
no caso, como bem entendeu a Egrégia Segunda Turma, impõe o exame da 
compatibilidade das disposições legais em que a mesma se fundamenta, com a 
Constituição em vigor. 
Os dispositivos legais, com fundamento nos quais vem sendo exigido o FINSOCIAL, e 
que reputamos inconstitucionais, são os seguintes: art. 9º, da Lei nº 7.689, de 1988, bem 
como os dispositivos que introduziram modificações no mesmo, a saber: a) Lei nº 7.738, 
de 09 de março de 1989, art. 28 ; b) Lei nº 7.787, de 30 de junho de 1989, art. 7º; c) Lei nº 
7.894, de 24 de novembro de 1989, art. 1º; e d) Lei nº 8.147, de 28 de dezembro de 1990, 
art. 1º. 
Decidindo nestes termos, preservamos a cobrança do FINSOCIAL, nos termos em que 
vigorava ao ser promulgada a vigente Constituição, "até que a lei disponha sobre o art. 
195, I, "conforme determina o art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
É como voto. 
 
VOTO JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - (RETIFICAÇÃO) 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Sr. Presidente, sou Relator desta 
argüição de inconstitucionalidade. Trouxe ao Plenário as questões como foram colocadas 
pelo impetrante do mandado de segurança e apelante na apelação em mandado de 
segurança. 
Na inicial e na petição recursal, defendeu-se, primeiramente, a inconstitucionalidade dos 
dispositivos que alteram a cobrança do FINSOCIAL, em função da coincidência da base 
de cálculo com o PIS e com o Imposto Sobre Serviço. Argüi-se também a 
inconstitucionalidade do FINSOCIAL - são as teses sustentadas pela impetrante e depois 
apelante -, porque haveria a necessidade de lei complementar para manter a cobrança do 
FINSOCIAL após a Constituição Federal de 1988. 
Disse, então, o impetrante que esta disposição, depois de 6 meses, já não mais poderia 
ser eficaz porque se tratava de uma disposição transitória. Argumentou, ainda, que o 
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Decreto-Lei nº 1.940, depois da Constituição Federal, não poderia mais subsistir, porque, 
nos termos do art. 56, teria que ser substituído por uma contribuição para seguridade 
social como previsto no art. 195, I. 
Na Turma, pessoalmente, tive posição contrária às teses sustentadas, mas entendia 
relevantes as colocações, sendo acompanhado pelos demais integrantes. 
Na 2ª Turma, acertamos o julgamento desta questões no Pleno. 
No Pleno, o meu voto foi no sentido de rejeitar a argüição de inconstitucionalidade nos 
termos em que foi colocada esta argüição. 
Repensando o meu voto, retifico apenas um ponto, que é importante para o 
desdobramento deste julgamento. É que as alterações que foram introduzidas para 
cobrança do FINSOCIAL, como foram colocadas, não ofendem a Constituição Federal. O 
eminente Juiz Hugo Machado convenceu-me num ponto, que me faz até afastar o 
restante das colocações. Se foi argüida a inconstitucionalidade dessas disposições que 
alteraram a cobrança do FINSOCIAL, e se foi argüida também a insubsistência do 
Decreto-Lei nº 1.940, devolver-se-á a apreciação constitucionalidade ou 
inconstitucionalidade ao Tribunal Pleno, O art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, bem examinado, realmente amarra o legislador, porque estabelece que até 
que a lei disponha sobre o art. 195, I, que trata de contribuição para seguridade social, a 
arrecadação decorrente de, no mínimo, cinco dos seis décimos percentuais, 
correspondentes à alíquota da contribuição de que trata o Decreto-Lei nº 1.940, alterada 
pelo Decreto-Lei nº 2.049 (...), passa a integrar a receita da seguridade social, ou seja, 
cinco dos seis décimos; ressalvados, exclusivamente no exercício de 1988, os 
compromissos assumidos com programas e projetos em andamento. 
Dr. Hugo Machado mostrou que o legislador, em primeiro lugar, não tratou o FINSOCIAL, 
na Lei nº 7.787, como uma contribuição para seguridade social como determina o Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. Ao contrário, tratou como se imposto fora, e 
alterou a base de cálculo e alíquota. Este ponto, realmente, não foi colocado na argüição. 
Se existem pontos além da própria inconstitucionalidade do Decreto-Lei 1.940, parece-me 
que realmente o Tribunal pode acolher parcialmente a argüição, porque a argüição vai 
além no sentido de que o Decreto-Lei nº 1.940 seria inconstitucional. Reconhece o Dr. 
Hugo Machado que não; que subsiste nos termos precisos do art. 56 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 
Sr. Presidente, o que quero dizer é que o Decreto-Lei nº 1.940 não viola a Constituição 
Federal de 1988, que tem incorporado o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Bem, sendo assim, parece-me que é até conveniente que o Tribunal, pronunciando-se 
sobre a matéria, acolha parcialmente a argüição de inconstitucionalidade para declarar 
inconstitucionais a operação e estes dispositivos que alteram a base de cálculo do 
FINSOCIAL, em dissonância com os limites e as condições estabelecidas no art. 56 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Esclareço. Não estou mudando nada no 
meu voto, apenas, diante dos subsídios trazidos pelo eminente Juiz Hugo Machado, 
ampliando a extensão da matéria de Direito, acolho a argüição de inconstitucionalidade, 
implícita, destes dispositivos mencionados no voto do eminente Juiz Hugo Machado. 
Ressalto, como fez S.Exa., que se preserve a cobrança do FINSOCIAL, nos termos do 
Decreto-Lei nº 1.940 com as Leis até a de nº 7.611, de 8 de julho de 1987, que alteraram 
este decreto-lei. 
 
VOTO JUIZ NEREU SANTOS - (RETIFICAÇÃO) 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente, meu voto anterior foi no sentido de 
considerar constitucionais os dispositivos legais. Entretanto, diante das considerações 
trazidas pelo eminente Juiz Hugo Machado, que estudou em profundidade a matéria, e 
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deste último posicionamento adotado pelo Juiz-Relator, Lázaro Guimarães, entendo, 
também, que deve ser declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados, 
preservando-se toda aquela situação anterior, de acordo com a Constituição Federal de 
1967, Emenda Constitucional de 1969. 
 
VOTO JUIZ CASTRO MEIRA 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Sr. Presidente, peço a paciência dos eminentes 
Pares para tecer algumas considerações, tendo em vista que matéria parecida foi 
examinada na 1ª Turma na REO nº 5.185 - CE. Serei breve: 
"A denominada contribuição para o FINSOCIAL, inicialmente, incidia sobre a receita bruta 
das empresas e sobre o valor do imposto de renda, quanto às prestadoras de serviços. 
Passou a incidir apenas sobre a  receita bruta das empresas e, posteriormente, sobre o 
faturamento. 
A disposição constitucional transitória (art. 56), a meu ver, não teve o condão de modificar 
a natureza jurídica da chamada "contribuição para o FINSOCIAL", que é verdadeiro 
imposto instituído pela União no uso de sua competência residual, consoante proclamara 
o extinto e Ven. Tribunal Federal de Recursos, cujo entendimento foi ratificado pela 
Excelso Pretório. 
Ao examinar a constitucionalidade da Lei nº 7.787/89, que duplicou a alíquota dessa 
exação e obrigou o contribuinte a recolhê-la no mesmo exercício, na REO nº 5.185, tive 
oportunidade de, após invocar os pronunciamentos das Egrégias Cortes Superiores, 
adotar o entendimento de que não houve mudança na natureza jurídica da chamada 
contribuição para o Fundo de Investimento Social-FINSOCIAL. 
Dizia, naquela oportunidade: 
Essa interpretação não se altera com a destinação dos recursos à seguridade social, 
operada por força da Lei nº 7.787/89 (art. 7º, Parágrafo Único), eis que esses recursos, 
antes de chegarem ao orçamento da seguridade social, transitam pelo orçamento da 
União, não se constituindo em forma direta de financiamento da seguridade social, na feliz 
explicitação do em. Juiz HUGO MACHADO em exege-se do art. 195 da Constituição 
Federal (Argüição de Inconstitucionalidade na AMS nº 976/AL), in verbis: 
"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." 
Acrescente-se, ainda, que a fiscalização e cobrança desse tributo continua entregue à 
Secretaria da Receita Federal e, em caso de inadimplemento, far-se-á a cobrança e sua 
inscrição como dívida ativa da União (Lei nº 7.787/89, arts. 5º e 6º do Decreto-Lei nº 
2.049/83). 
Concluía, então, que a exação não é verdadeira "contribuição social, mas imposto 
residual agora com destinação parcialmente determinada, em razão do disposto no art. 56 
do ADCT multireferido, pelo que entendi não ser possível a exigência da alíquota 
majorada no mesmo exercício em que foi publicada a lei instituidora do aumento, em 
1989. 
No caso presente, trata-se de saber se é possível a exigência da exação nos exercícios 
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seguintes. 
A meu ver, a questão deve ser equacionada nos seguintes termos: o ADCT previu 
expressamente a sua permanência, destinando parcela de sua receita para a seguridade 
social. Desse modo, parece-me não haver dúvida de que a União Federal pode continuar 
exigindo tal contribuição, nos moldes em que se achava delineada até a promulgação da 
Constituição, destinando parte da sua receita à seguridade social. 
Todavia, como foi ela recepcionada como verdadeiro imposto criado pela União no 
desempenho de sua competência residual, não pode alterar a alíquota, a base de cálculo 
ou o fato gerador, salvo utilizando o processo específico estabelecido na Constituição em 
vigor, ou seja, a lei complementar. Como assinalou há pouco o Em. Juiz HUGO 
MACHADO, no particular introduziu-se importante novidade, tendente a proteger o 
contribuinte contra a instituição de imposto não previstos. A modificação também seria 
inviável por outro aspecto já assinalado por S. Exa., qual seja, a exigência de observância 
do princípio da não cumulatividade. Ora, parece-me que, no particular, haveria uma 
dificuldade incortonável, qual seja, tomar o imposto como referência o faturamento, que 
abrange as bases de cálculo do ICMS e do ISS. Como observa Heron Arzua: "sempre que 
se criar contribuição com a natureza jurídica de imposto (como é o caso, por ex., do 
Finsocial), todas as prescrições e vedações constitucionais a ele inerentes teriam inteira 
cabida. E assim arremata: 
Exegese diversa concluirá que o sistema tributário na Constituição de 1988 não é rígido, 
sendo tudo permitido à União, desde que invoque a palavrinha mágica: contribuições!" 
"As Contribuições Sociais na Constituição de 1988", RDT 49, p. 185-190). 
De todo exposto, concluo que, embora tenha permanecido a chamada "contribuição para 
o FINSOCIAL" são inconstitucionais o art. 9º da Lei nº 7.689, de 1988, e os dispositivos 
que o modificaram, já indicados no voto do Juiz HUGO MACHADO: Lei nº 7.738/89, art. 
28; Lei nº 7.787/89, art. 7º; Lei nº 7.894/89, art. 1º e Lei nº 8.147/90, art. 1º. 
Com estas breves considerações, acompanho, em todos os seus termos, voto lapidar e 
brilhante que acaba de proferir o eminente Juiz Hugo Machado, aqui acompanhado pelo 
Relator, Dr. Lázaro Guimarães.  
 
VOTO JUIZ PETRUCIO FERREIRA 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sr. Presidente, apenas registro que não 
entendo que o FINSOCIAL seja imposto, porque ele não é elencado como imposto na 
Constituição Federal, nem tampouco pode ser aproveitado como imposto em termos de 
competência residual. 
Acompanho o voto do Dr. Lázaro Guimarães, com os seus adendos, e o Dr. Hugo 
Machado, também. 
 
VOTO JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, também acompanho 
integralmente o magistral voto proferido por S.Exa., o Juiz Hugo Machado, secundado por 
S.Exa., o Dr. Castro Meira, cujos fundamentos me convencem. 
Na verdade, em face do art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 
1988, que exigiu legislação ordinária para o fim de regular as contribuições para a 
seguridade social, ou seja, as contribuições sociais previstas no art. 195 da Constituição 
Federal. 
Contribuições tais como a instituída pelo Decreto-Lei nº 1940, no caso o FINSOCIAL - 
sobre a qual já havia e há o entendimento pretoriano de que se trata de um imposto de 
natureza residual -, continuaram tendo esta conotação de imposto. Assim como também a 
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chamada contribuição social da Lei nº 7.689. 
Portanto, muito embora o art. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
estabeleça a destinação de um determinado percentual do FINSOCIAL até que seja 
votada a lei ordinária, regulando a seguridade social, nem mesmo assim ela deixa de 
revestir-se da conotação de imposto de natureza residual nos exatos termos do art. 3º do 
Código Tributário Nacional. Conseqüentemente, enquanto não for votada a lei que dispõe 
sobre a seguridade social e, mesmo havendo esta destinação, o FINSOCIAL continua a 
ser, como de fato o é, dentro de suas características, um imposto. Em face disto, não 
poderia, como não pode, ser majorado dentro do exercício ou ter a sua exigência 
ampliada sem a observância dos princípios constitucionais, entre os quais o da 
anterioridade tributária. 
De forma que entendo também que estes dispositivos constantes do voto de S.Exa., o 
Juiz Hugo Machado, são inconstitucionais e assim também os declaro, sem prejuízo de 
reconhecer a legalidade da contribuição para o FINSOCIAL, nos moldes anteriores à 
vigência da Constituição Federal de 1988. 
Divirjo do voto do Relator para acompanhar o voto do eminente Juiz Hugo Machado. 
 
VOTO JUIZ JOSÉ DELGADO - (VISTA) 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, examinei o processo, e a razão do 
meu pedido de vista foi para me convencer da existência ou não de legislação que 
regulasse a aplicação do art. 195, I, da Constituição Federal. 
Estou convencido de que não há legislação específica tratando do assunto, pois as lei 
aqui mencionadas e discutidas, todas elas, trataram apenas de modificação em 
legislações anteriores sobre o custeio da Previdência Social. Entendo que a legislação 
exigida pelo art. 195, I, é uma legislação específica e de natureza complementar à 
Constituição Federal, embora não seja por força de Lei Complementar. 
Com estes esclarecimentos, e não tendo nada mais a acrescer ao fundamentos aqui 
postos, não só no voto de eminente Relator, o Juiz Lázaro Guimarães, como no voto de 
S.Exa., o Juiz Hugo Machado, acompanho o posicionamento tomado por esta Corte, pelo 
que também estou de acordo com a argüição de inconstitucionalidade dos dispositivos 
mencionados, e com a ressalva de que o FINSOCIAL permanecerá sendo cobrado nos 
limites até então postos, antes da vigência da Constituição Federal de 1988. 
 
VOTO JUIZ FRANCISCO FALCÃO - (VISTA) 

O SENHOR JUIZ FRANCISCO FALCÃO: O eminente Relator, Dr. Lázaro Guimarães, 
cuja inteligência e cultura jurídica respeitamos e aplaudimos, colocou a questão suscitada 
nos seus exatos termos, ao proclamar que, no caso, não se discute a contribuição social 
criada "como um adicional ao imposto de renda", através da Lei nº 7.689/88, mas, o 
"Finsocial instruído pelo Decreto-Lei nº 1.940/82, cuja base de cálculo foi alterada pelo art. 
9º da Lei 7.689." Argumenta, e é bem verdade, que são casos diversos e, por via de 
consequência, este último não está atingido pela inconstitucionalidade pronunciada na 
AMS 976 - AL, de que foi Relator o eminente Juiz Hugo Machado. 
Mais diluída ficou a tese da inconstitucionalidade, quando o eminente Relator, pondo em 
confronto os textos dos arts. 56 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e 
195, I, da Constituição de 1988, mostrou, de modo claro e evidente, a inexistência de 
"qualque vedação à coexistência do Finsocial e do PIS, ambos autorizados pela Lei 
Maior." 
Com os meus aplausos ao respeitável voto, rejeito também a argüição de 
inconstitucionalidade. 
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É o meu voto. 
 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NA AMS Nº 2.379-PE 

Relator: O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 
Apelante: BANCO CENTRAL DO BRASIL  
Apelados: RÔMULO PEDROSA SARAIVA E OUTRO 
Advogados: DR. WAGNER TENÓRIO FONTES E OUTROS (APTE.) E  

RÔMULO PEDROSA SARAIVA (APDOS.) 
 
EMENTA 

Constitucional Bloqueio de cruzados novos depositados em contas bancárias.  
Empréstimo compulsório sem definição em lei complementar. Violação do art. 148, CF. 
Propriedade dos valores depositados. Contratos de depósito bancário e de conta 
poupança. Legislação que não poderia atingir o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI). 
Declaração de inconstitucionalidade do art. 6º, parte final, e seu parágrafo 1º. da Lei 
8.024/90.   
 
ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e examinados estes autos, em que são partes as acima indicadas. 
Decide o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, em sessão plenária, 
declarar a inconstitucionalidade do art. 6º, parte final, e seu parágrafo 1º. da Lei 8.024/89, 
nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas que integram o 
presente. 
Custas como de lei.  
Recife, 20 de março de 1991 
JUIZ ARAKEN MARIZ     - Presidente 
JUIZ LÁZARO GUIMARÃES - Relator 
 
RELATÓRIO 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Assim relatei o feito, na Segunda Turma: 
"Insurge-se o apelante contra sentença que determinou o desbloqueio de cruzados novos 
em caderneta de poupança, reconhecendo a inconstitucionalidade dos arts. 5º , 6º e 7º da 
Medida Provisória nº 168/90, convertida na Lei 8.024/90. 
Alega, em resumo, nulidade da sentença, por ser extra petita e sem fundamentação, bem 
como por falta de citação da União como litisconsorte necessário, inexistência de 
alteração simulada do padrão monetário,  ou de empréstimo compulsório, na 
determinação de bloqueio de cruzados novos no que excedesse de CZ$ 50.000,00, 
inexistência de confisco e adequação da norma ao comando do art. 22, I, da Constituição 
Federal. 
Com contra-razões, pela confirmação do decisório, vieram os autos. Dispensei nova 
ouvida do Ministério Público Federal, em razão do disposto no art. 17 da Lei 1533/51 e da 
regra do art. 207, RITRF/5ª". 
Quando do julgamento da apelação, o ilustre Procurador Ivaldo Olímpio de Lima 
manifestou-se, em sustentação oral, pela declaração de inconstitucionalidade, dada a 
violação do direito de propriedade. 
A Turma, à unanimidade, acolheu a argüição. Dispensei nova ouvida do Ministério 
Público, sendo, então, o feito incluído em pauta para julgamento por este Plenário. 
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É o relatório. 
 
VOTO JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES (Relator): Reporto-me ao voto que proferi na 
Segunda Turma, ao examinar a questão constitucional: 
"No mérito, entendo que a Lei 8.024 - art. 6º, parte final, e seu parágrafo 1º - excedeu, por 
demais, a competência da União para legislar sobre sistema monetário. 
Segundo o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, citado pela apelante, tal 
competência se exerce quando a União legisla sobre a circulação e a conversibilidade da 
moeda. 
Poderia a lei retirar de circulação cruzados novos e colocar novo padrão monetário em 
seu lugar, mas, ao estabelecer a conversão, acrescentou uma limitação que extrapola o 
sentido de conversibilidade, retendo indevidamente os valores excedentes de CZ$ 
50.000,00 para somente permitir a sua disponibilidade a  partir de setembro de 1991 e em 
doze parcelas mensais. 
Trata-se de um  empréstimo compulsório anômalo, sem a necessária instituição mediante 
lei complementar (art. 148, CF ), além de violar o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF). 
Há manifestações, pela imprensa,  de juristas de relevo, tais como J.J. Calmon de Passos 
e Hugo de Brito Machado, no sentido da aplicação à hipótese da autorização do art. 5º, 
XXV, CF, de requisição de uso de propriedade particular, no caso de iminente perigo 
público. 
Com o devido respeito, discordo dos eminentes mestres. Em primeiro lugar, não há 
qualquer referência na MP 168 a perigo público, nem o ato impugnado consiste em 
requisitar uso de propriedade. 
O Banco Central não fica autorizado a usar dos recursos das contas bancárias, mas é 
instituído depositário dos mesmos, privando-se os titulares da livre movimentação. 
O depósito bancário e as contas-poupança configuram, segundo os melhores 
doutrinadores, depósito irregular, pelo qual as partes - a instituição financeira (depositária 
) e o poupador ( depositante ) convencionam que o depositário restituirá não a coisa 
depositada, mas uma coisa semelhante.  
A propósito, vale a lição dos MAZEAUD: 
"Cette présomption n'existe pas dans le dépôt: tout, même portant sur des choses 
consomptibles, est présumé dépôt régulier. Cette différence est justifiée: I'usage de la 
chose, que est de I'essence du prêt, comporte normalement la disposition de cette chose, 
Iorsqu'elle est consomptible; au contraire, le dépositaire n'a pas normalement I'usage de la 
chose déposée; or, il I'obtient si le dépôt est analysé comme depôt irrégulier; il lui incombe 
donc de l'établir. On remarquera, d'ailleurs, que permetre au dépositaire de consommer la 
chose, présente un grand danger, le déposante perdant son droti réel sur la chose et 
devenant simple créancier soumis à la loi du dividende; la conservation de la chose, but 
du contrat de dépôt n'est vraiment assurée, le déposant n'est garanti contre la faillite ou la 
déconfiture du dépositaire que si, la chose étant individualisée, non fongible, le déposant 
en reste prorpiétaire. 
"... En fait, cependant, le dépôt irréguller, c'est-à-dire dans lequel les parties ont considèré 
comme fongible la chose déposée, est devenu trés important: dépôts d'argent dans les 
banques ou les caisses d'épargne, dépôts de valeurs  mobilières non individualisées. 
1518 - Caractères  - Le  dépôt irrégulier, contrairement au dépôt régulier, opére transfert 
de la propriété: les choses fongibles déposées deviennent la propriété du depositaire..." 
(in "Leçons de DroitCivil", t.3, Ed. Montchristien, Paris, 1974, pág. 798) 
No momento em que determinou a transferência da qualidade de depositário dos valores 
em cruzados excedentes de CZ$ 50.000,00 da instituição financeira para o Banco Central, 
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a Lei MP 168 atingiu diretamente o contrato de abertura e movimentação de conta 
corrente bancária   (depósito irregular), obstando o exercício do direito de crédito do 
correntista, que poderia ser exercido a qualquer momento, mediante emissão de cheque.  
Por mais que se busque um meio de justificação do ato , nada se encontrará na 
Constituição que permita o cerceamento da disponibilidade dos valores depositados. 
É verdade que a propriedade de tais valores, na medida em que se conceitue o depósito 
como irregular, é da instituição financeira, mas esta não foi alcançada, de verdade, pela 
medida, porque ficou paralisada a disponibilidade do depositante sobre o saldo de sua 
conta.  
Como o Banco Central foi instituído depositário, isso significa que se transferiu a 
qualidade que tinha a instituição depositária e, em conseqüência, a propriedade do 
dinheiro depositado. Houve um empréstimo compulsório mascarado, prevendo a lei o 
pagamento, a partir de setembro de 1991, em doze parcelas, com juros de 6 por cento ao 
ano e correção monetária pela variação do BTN fiscal. 
Tudo isso sem lei complementar e com a modificação do contrato de depósito bancário  
em plena execução.    
Há, também, quem considere que o depositante - titular da conta bancária - permanece 
com o domínio sobre os valores depositados. Para esses, como o ato de bloqueio não 
afetou a titularidade da conta, não se poderia caracterizar empréstimo compulsório, nem 
confisco, mas simples ato administrativo de regulação do modo de conversão de cruzados 
em cruzeiros. 
Nesse caso, persiste o vício da inconstitucionalidade, porque atingido o direito de 
propriedade no seu elemento essencial consistente na livre disponibilidade dos valores 
depositados. 
Como se vê, quer se compreenda o contrato de depósito bancário, ou de caderneta de 
poupança, como depósito irregular, quer se o entenda como depósito regular especial, em 
que o depositante permanece como proprietário dos valores depositados, há sempre, no 
ato de bloqueio, a violação de uma garantia constitucional, seja a do ato jurídico perfeito - 
art. 5º, XXXVI, CF - ,seja a do direito de propriedade - art. 5º, XXII, CF". 
Mantenho esse entendimento, acentuando que o bloqueio de contas bancárias, além de 
infringir o ato jurídico perfeito e de caracterizar a retenção compulsória de valores 
privados, pelo poder público, sem prévia lei complementar autorizadora de empréstimo 
compulsório, atinge a própria base do regime da livre iniciativa e da garantia da 
propriedade. Não há argumento capaz de justificar tal arbítrio, salvo justificação política de 
cunho totalitário. 
Por essas razões, declaro a inconstitucionalidade do art. 6º, parte final, e seu parágrafo 
1º. da Lei 8.024/90.   
 
VOTO JUIZ NEREU SANTOS 

O SENHOR JUIZ NEREU SANTOS: Sr. Presidente, também entendo, na mesma esteira 
do posicionamento do eminente Juiz Lázaro Guimarães, que se trata de um empréstimo 
compulsório e, como tal, teria que ser instituído através de lei complementar, segundo o 
que determina o art. 148 da Constituição Federal. 
Apenas discordo do eminente Relator quando este entende, em seu voto, que a 
propriedade de tais valores, na medida em que se conceitue o depósito em poupança 
como irregular, é da instituição financeira. Não entendo que, mesmo que seja depósito 
irregular, venha este a ser da instituição financeira. Não vejo como chegar a esta 
conclusão do eminente Relator. No mais, acompanho-o. 
 
VOTO JUIZ RIDALVO COSTA 
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O SENHOR JUIZ RIDALVO COSTA: Sr. Presidente e egrégio Tribunal, também 
acompanho o voto do Sr. Juiz Lázaro Guimarães e fiquei a meditar quando S.Exa. 
dissertava acerca do contrato de depósito bancário. Cada vez mais me convenço de que 
o Banco Central, naqueles outros mandados de segurança impetrados por ele contra atos 
de Juízes que determinaram o levantamento ou desbloqueio de contas, não sofria 
nenhum dano, e, portanto, os mandados de segurança eram incabíveis. 
Quero apenas fazer esta ressalva, acompanhando integralmente o voto do Sr. Juiz Lázaro 
Guimarães. 
 
VOTO JUIZ LÁZARO GUIMARÃES 

O SENHOR JUIZ LÁZARO GUIMARÃES: Sr. Presidente e Srs. Juízes, tenho entendido 
que é razoável a compreensão do bloqueio de valores depositados como uma requisição. 
Há uma diferença imensa entre manifestação doutrinária e decisão judicial. Na verdade, a 
ciência jurídica é absolutamente incapaz de oferecer uma manifestação que seja a única 
correta. As prescrições jurídicas, sejam as leis, os decretos, ou outras normas editadas 
pelo Poder Público, têm natureza inteiramente diversa das descrições ou proposições 
descritivas, formuladas pela doutrina jurídica. 
Em trabalho por mim publicado, analisando esta questão e no qual afirmei a possibilidade 
de se compreender o bloqueio como requisição, não coloquei, e nem poderia fazê-lo, uma 
conclusão como questão fechada. Apenas apontei uma possibilidade. Meditei bastante, 
como diria o eminente Juiz José Delgado, a respeito desta temática; li também com muita 
atenção os argumentos dos que refutaram a proposição descritiva por mim colocada, e 
convenci-me de que, realmente, o ato de bloqueio fere o direito de propriedade; fere mais 
fundo do que a requisição que está constitucionalmente autorizada. Se compreendermos 
o conceito de requisição com amplitude que teria ele a abarcar hipóteses como a do 
bloqueio de ativos financeiros, estaríamos abrindo uma brecha perigosa no direito de 
propriedade. 
Temos que considerar que a regra é a garantia da propriedade. A requisição é 
excepcional, não podendo, pois, a norma que a admite ser objeto de interpretação 
ampliativa. 
De sorte que, com estas considerações, ressalvando a minha opinião doutrinária já 
manifestada, acompanho o eminente Relator e os Juízes que me precederam. 
 
VOTO JUIZ JOSÉ DELGADO - (VISTA) 

O SENHOR JUIZ JOSÉ DELGADO: Sr. Presidente, a respeito do depoimento de S. Exa., 
o Dr. Hugo Machado, que a doutrina sofre várias transmutações, S. Exa. mesmo conhece 
algumas das minhas posições doutrinárias não aplicadas sentencialmente. 
Sr. Presidente, peço vênia à Corte e paciência, também, para expor meu ponto de vista a 
respeito: 
"A questão posta em debate consiste em se saber se há ou não constitucionalidade da 
parte final do art. 6º e parágrafo primeiro respectivo da Lei nº 8.024, de 12.04.90, 
publicada do D.O.U. de 13.04.90, que observou  limite máximo de Ncz$ 50.000,00 
(cinquenta mil cruzados novos) para conversão em cruzeiros e determinou, somente, a 
partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais iguais e sucessivas, a 
conversão das quantias que excederem àquele limite. 
De início, destaco que os dispositivos legais referidos receberam a seguinte redação: 
"Art. 6º - Os saldos das cadernetas de poupança serão convertidos em cruzeiros na data 
do próximo crédito de rendimento, segundo a paridade estabelecida no § 2º, do art. 1º, 
obedecido o limite de Ncz$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzados novos). 
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§ 1º - As quantias que excederem o limite fixado no caput deste artigo, serão convertidas, 
a partir de 16 de setembro de 1991, em doze parcelas mensais e sucessivas." 
A respeito da matéria acima assinalada, há várias manifestações doutrinárias. 
Uma corrente entende que a retenção imposta pelo legislador consagra um empréstimo 
compulsório que, além de anômalo, não foi criado mediante Lei Complementar (art. 148, 
CF). 
Uma segunda corrente afirma que a retenção de cruzados e a sua não conversão violou 
ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXV, CF). 
Uma terceira posição, enxergando o alto percentual (84%) a que chegou a inflação em 
março de 90 como iminente perigo público, consagra o ato do governo, com apoio da lei, 
como forma de requisição de uso de propriedade particular, pelo que encontra 
autorização no art. 5º, XXV, da CF. 
Há, ainda, os que entendem ser grave o vício de inconstitucionalidade dos dispositivos 
retrocitados, porque foi atingido o direito de propriedade no seu elemento essencial 
consistente na livre disponibilidade dos valores depositados (art. 5º, XXII, CF). 
Por fim, sustenta-se que, por ser da competência da União legislar sobre o sistema 
monetário (art. 22, VI, CF), os dispositivos atacados não contêm a mácula da 
inconstitucionalidade, por tratarem, exatamente, implícita e explicitamente, desse aspecto 
autorizado pela Carta Magna. 
Examino as variações apontadas. 
Não me animo a encontrar compatibilidade constitucional entre os dispositivos em foco e 
art. 22, VI, da C.F. Isso porque, em primeiro lugar, não visualizo, no ato legislativo que 
bloqueou a poupança, característica para ser considerado como componente do sistema 
monetário, de medidas, títulos e garantias dos metais, haja vista se apresentar com uma 
feição muito mais alongada por impor restrição ao direito de uso da propriedade. 
A competência privativa da União de legislar sobre sistema monetário e de medidas, 
títulos e garantias dos metais não pode ir além da situação de regulamentar os 
fenômenos financeiros, cuja ocorrência de maior relevo é a emissão de moeda pelo 
Banco Central. Não obstante o sistema monetário abranger uma riqueza interminável de 
vários aspectos da vida social, incluindo-se em seu círculo  a intermediação de recursos, 
todo o seu modo operacional há de ser desenvolvido de forma que não desvirtue qualquer 
princípio fundamental posto na Carta Magna. Há de se considerar que, em respeito à 
estrutura adotada para a Carta Magna, os princípios fundamentais seguidos por ela são 
marcos limitadores para o exercício do poder, que há de realçar sempre o respeito à 
cidadania, à dignidade da pessoa humana, aos valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa e ao pluralismo político. O sistema de princípios adotado pela Constituição nos 
revela, entre outras, mensagens indicando que o cidadão brasileiro se submete a uma 
espécie de poder, cujo exercício tem como finalidade garantir o desenvolvimento 
econômico integrado de forma nacional e a promoção do bem-estar social, tudo se 
fazendo dentro de um Estado limitado pelo Direito que foi elaborado pelo povo por meio 
dos representantes eleitos ou qualquer outro processo juridicamente assegurado. 
Esse fundamentos não podem ser afastados pelo intérprete ao elucidar o conteúdo das 
normas constitucionais, tendo em vista o efeito de sua aplicação, para que elas revelem o 
seu verdadeiro sentido, por se integrarem a um sistema de princípios. Se o contrário 
acontecer, há possibilidade de se concretizar expressivo conflito que comprometerá, de 
modo fundamental, a eficácia das regras jurídicas constitucionais. Por essa razão, 
considero como presente a lição de Linares Quintana, de que a Constituição deve ser 
interpretada como um conjunto harmônico, no qual o significado de cada parte deve 
determinar-se em harmonia, com o das partes restantes, porque nenhuma de suas 
disposições deve ser considerada isoladamente e porque se deve preferir, sempre, a 
interpretação que se harmonize e não a que coloque em conflito as diversas cláusulas da 
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lei suprema. (Cf. Linares Quintana, "Tratado de 1ª Ciência del Derecho Constitucional", 
tomo II, Editorial Alfa, Buenos Aires, 1953, p. 479). 
Em conseqüência do afirmado, firmo a conclusão de que a abrangência do art. 22, VI, da 
Constituição Federal há de atingir, tão-somente, os aspectos uniformes de 
operacionalização do sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais, 
pelo que a sua força normativa não pode ser estendida a fenômenos econômicos ou 
financeiros que se encontram abrigados em qualquer um dos princípios fundamentais 
adotados pela Carta Magna. 
Creio não ser possível, em face do disposto no artigo em questão, justificar a sua 
constitucionalidade sob o argumento de que, ao dispor sobre o bloqueio dos saldos de 
ativos financeiros, se está tratando de elemento contido no sistema monetário. Assim 
penso, porque, conforme ensina Manoel Ferreira Filho, ao comentar, o artigo 8º, XVIII, "j", 
da Constituição de 1967, emendada em 1969, por sistema monetário há de se entender a 
competência da União "para fixar o tipo da moeda, seus padrões, suas divisões, bem 
assim, legislar sobre sua circulação e conversibilidade". Acrescenta, ainda: "Sendo 
essencial para a unidade nacional, a unidade monetária, é necessário que a União e só 
ela conte com o poder de legislar sobre o sistema monetário" (Comentários ... Saraiva, 
1934, 5ª edição, pg. 90). Na mesma linha de compreensão está o pronunciamento de 
José Tadeu Chiara, conforme verbete "Sistema Monetário", in Enciclopédia Saraiva de 
Direito, ao anotar que, por sistema monetário, deve se entender o conjunto de regras 
jurídicas que dispõem sobre emissão, criação e circulação da moeda, bem como dos 
mecanismos jurídicos-econômicos que têm por objeto suas relações internas e externas. 
Pelo visto, no instante em que a Constituição atribui competência à União para legislar 
sobre sistema monetário, está lhe conferindo, de modo implícito e até explícito, 
atribuições para: 
a) - criar e extinguir tal e qual moeda; 
b) - atribuir-lhe ou retirar-lhe o curso forçado; 
c) - fixar-lhe o respectivo padrão; 
d) - estabelecer regras de conversão da moeda antiga para a nova, seja ao par, seja em 
outra proporção; 
e) - dispor sobre o prazo e as condições gerais ou diversificadas para a conversão; e 
f) - fixar normas concernentes à conversão para moeda de outros países. 
Não comporta, como demonstrado, no campo delimitado e caracterizador do que seja 
sistema monetário, a permissibilidade constitucional para que se imponha 
indisponibilidade de uso por tempo determinado u indeterminado de ativos financeiros 
depositados em instituições bancárias. Ao se exceder o legislador, nesse ponto, não pode 
se pretender justificar a constitucionalidade do dispositivo sob a inspiração de que trata de 
matéria inserida no círculo da compreensão do que seja sistema monetário. 
Se não se me apresentassem com essa distorção, com a devida vênia, os fundamentos 
da corrente que pretende defender o bloqueio da poupança de outros ativos financeiros 
com apoio na aplicação do art. 22, VI, da CF, penso que, mesmo que aceito fosse esse 
argumento, uma incongruência de característica formal torne sem validade e eficácia o 
art. 6º e seu parágrafo único da Lei nº 8.024, de 12.04.90, a parte em que estabelece o 
bloqueio, por não ter sido lançado no mundo jurídico através de Lei Complementar. Isso 
porque a União Federal está regulando finanças públicas, o que exige a combinação do 
art .21, VI, com o art. 163, incisos I, II e III. Este de teor seguinte: 
"Lei complementar disporá sobre: 
I - finanças públicas; 
II - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais 
entidades controladas pelo Poder Público; 
III - concessão de garantias pelas entidades públicas; 
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No particular, invoco o ensinamento de Edvaldo Brito, in "Sistema Financeiro Nacional - 
"Aspectos Polêmicos na Nova Ordem Constitucional", in "A Nova Ordem Constitucional", 
pg. 287; 
"O artigo 22 dispõe sobre matéria pertinente ao sistema financeiro nos seus incisos VI, 
VII, XIX e XXIII. A regra é a de que à União compete legislar, com exclusividade, sobre 
sistema monetário, política de crédito, sistema de poupança e seguridade social. Apenas 
esta última matéria dispensa o quorum do art. 69." 
No esquema acima traçado, verifico, também, que a retenção, mesmo sem utilização dos 
ativos financeiros, (poupança, CDB, RDB, open, fundos, etc) pelo Governo Federal, 
constitui assunto de dívida pública interna. Em decorrência, só por Lei Complementar, 
conforme o art. 163, II, da Constituição Federal de 1988, pode-se dispor a respeito. 
Pensamento diferente não tem Ives Grandra da Silva Martins: 
"E a última inconstitucionalidade reside em ter o Poder Executivo tratado de dívida interna 
e dos títulos públicos por lei ordinária, quando a Constituição Federal exige lei 
complementar, como se pode ler em seu art. 163: 
"Art. 163 - Lei Complementar disporá sobre: 
(...) 
II- dívida publica externa e interna, incluídas as das autarquias, fundações e demais 
entidades controladas pelo Poder Público; 
(...) 
IV- emissão e resgate de títulos da dívida pública." 
Não comungo, por outro ângulo, com a conclusão dos que afirmam que o bloqueio dos 
ativos financeiros encontra amparo no art. 5º, XXV, da Constituição Federal, que assim 
dispõe: 
"No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de 
propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano". 
É o fenômeno denominado de requisição da propriedade particular pelo poder público e 
que só pode ocorrer quando, de fato, existir situação caracterizadora de iminente perigo 
público. Não obstante o Brasil, em março de 1989, apresentar-se sujeito aos efeitos de 
uma hiperinflação, não considero a possibilidade de se instalar tal estado de desequilíbrio 
financeiro e econômico como capaz de ser considerado como de iminente perigo público, 
em face de, em tese, haver possibilidade de controle por meio de medidas 
governamentais. Se as adotadas para esse fim não produziram eficácia, não há como, 
juridicamente, transformar-se a incapacidade de gerência da política monetária da Nação 
como causa fundamental de gerar o conceito de iminente perigo público. 
A estrutura conceitual de "iminente perigo público" nos leva a considerá-lo como sendo 
uma situação extraordinária e insuscetível de controle pelos meios de que dispõe o 
Estado. É um estado de desorganização dos fenômenos naturais, sociais ou políticos que 
ameaça provocar um grande mal para os variados estamentos da sociedade, capaz de 
provocar lesões ou morais às pessoas. São circunstâncias que prenunciam um grande 
mal para as pessoas, afetando-lhes o direito à vida, à saúde e à integridade física. A 
exemplificar, as catástrofes provocadas pelas inundações, guerras, epidemias, 
movimentos de guerrilha interna, etc. São, em suma, fatos que, pela sua própria natureza, 
provocam impactos que são de difícil ou quase impossível controle pela ação imediata do 
ser humano. 
A possibilidade de uma hiperinflação ser instalada em uma Nação, não obstante a sua 
gravidade, não recebe, segundo entendo, prestígio de ser considerado como iminente 
perigo público, à luz do disposto no art. 5º, inciso XXV, da Constituição Federal. A tradição 
jurídica constitucional sobre a entidade "iminente perigo público", em nenhum momento 
construiu tal expansão, pelo que entendo não tê-lo feito o constituinte de 1988. 
Despiciendo se afirmar que a incapacidade do Estado de assegurar a estabilidade do 
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padrão monetário não pode ser a causa fundamental de se considerar o caos financeiro, 
criado como uma situação de "perigo público iminente", nos limites postos pela Carta 
Maior. Os mecanismos para estancar qualquer meteórica inflação, se bem administrados, 
são capazes de produzirem os efeitos necessários, sem que sejam distorcidos conceitos 
de entidades jurídicas constitucionais e sem ferimento aos direitos e garantias 
fundamentais do cidadão. 
Outro aspecto há de ser considerado relevante para que não se considere o bloqueio dos 
ativos financeiros aqui questionados como ato de requisição autorizado pelo art. 5º, XXV, 
da CF. Trata-se da não efetiva utilização da coisa apossada. Certo é que, conforme 
pensamento doutrinário, conforme, para existir a configuração constitucional da requisição 
civil, além da posse temporária do bem, há de se comprovar a sua necessária utilização, 
que só pode dar para atender a perigo público iminente, isto é, para que sirva como 
instrumento material capaz de fazer cessar ou diminuir as conseqüências provocadas 
pela situação extraordinária instalada e incontrolável pelo Pode Público. 
A respeito da não utilização dos cruzados novos bloqueados, considere-se o afirmado 
pelo Banco Central do Brasil, no instante em que apresentou resposta ao pleito em 
exame. Assim afirma: 
"Mais se robustece essa evidência quando se sabe que os depósitos em causa não se 
tornarão disponíveis para a União e nem servirão como moeda de pagamento de 
quaisquer despesas do Estado." 
Vê-se, conseqüentemente, que o próprio Banco Central afasta a possibilidade da 
utilização das quantias retidas. 
A corrente que entende ser empréstimo compulsório a manutenção dos cruzados novos 
em depósitos indisponíveis, afirma ser inconstitucional a legislação que o criou por ter 
vulnerado os cânones dos artigos 148 e 150, III, "b", da Lei Maior. 
Permito-me, com a apresentação, da vênia merecida, discordar dos que assim pensam. A 
convivência íntima com os contornos dos artigos da Lei nº 8.024/90 não me anima a 
conceber a retenção dos cruzados novos como figura enquadrável no conceito de 
empréstimo compulsório. Este, na visão constitucional atual, apresenta-se caracterizado 
como sendo um imposto restituível, que se submete aos princípios da legalidade, da 
irretroatividade, da anterioridade e às normas gerais de direito tributário. Atuam, no 
mundo jurídico, sujeitos ao regime jurídico-tributário, pelo que foram desfeitas, com a 
posição da Nova Carta, todas as divergências existentes a respeito da sua disciplinação. 
Hoje, conforme assinalado por eminentes tributaristas, o empréstimo compulsório é 
pacificamente entendido como um tributo restituível e afetado a finalidades específicas. 
Em conseqüência, o veículo legislativo permitido para a sua exigência é a lei 
complementar, independentemente da modalidade com que ele se apresente. 
No tocante é anterioridade, duas situações devem ser observadas. Os empréstimos 
compulsórios que tiverem por finalidade ser recursos para investimentos relevantes, de 
interesse nacional, urgentes, só podem ser cobrados no ano seguinte àquele em que foi 
publicada a lei complementar (art. 148, II, CF/88); os que objetivarem recursos para 
atender às necessidades de guerra ou sua iminência, ou para servir de fundos para fazer 
face a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, impossíveis de 
serem atendidas com os recursos normais do tesouro, embora estejam submetidos ao 
princípio da legalidade (lei complementar), não necessitam obedecer ao princípio da 
anterioridade, pelo que podem ser cobrados no dia seguinte ao da instituição. 
Em face de tais características do empréstimo compulsório, não encontro condições de 
enquadrar o bloqueio dos ativos financeiros no seu campo conceitual. Não há, como visto,  
a menor conexão entre o dispositivo infraconstitucional que se questiona e os comandos 
da norma abstrata do artigo 148, da Lei Maior. Mais se robustece essa evidência, 
conforme assinala o Banco Central, em sua defesa nos autos, quando se sabe que os 
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depósitos em causa não se tornarão disponíveis para a União e nem servirão como 
moeda de pagamento de quaisquer despesas do Estado. 
Por tais fundamentos, afasto a pretensão de se considerar empréstimo compulsório a 
situação fática-legal examinada, pelo que não há de se falar em ofensa aos artigos 148 e 
150, III, "b" da Constituição Federal. 
Como desenvolvido nos itens antecedentes, não aceito o bloqueio dos ativos financeiros 
que se concretizou por força do art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.024/90, em primeiro lugar, como 
elemento integrante do conceito de sistema monetário, em segundo lugar, mesmo se 
assim pudesse se conceituar, a forma de disciplinamento pretendida carecia de lei 
complementar; em terceiro lugar, não o visualiso como sendo requisição civil, a suportar 
autorização constitucional; e, em quarto lugar, não o discuto como tendo características 
de empréstimo compulsório. 
Resta, no elenco das correntes citadas, analisar se o art. 6º e o seu parágrafo 1º, da Lei 
nº 8.024/90, feriram, diretamente, ato jurídico perfeito e o direito do uso da propriedade 
privada. A respeito, filio-me ao pensamento exposto por substanciosa corrente doutrinária 
que defende haver, na expressão coercitiva da legislação questionada, uma frontal 
rebeldia ao ordenamento constitucional, especialmente, no referente às regras jurídicas 
maiores que asseguram o direito de propriedade e a conseqüente prerrogativa de usá-lo 
para fins lícitos, bem como os que garantem a preservação dos atos jurídicos perfeitos. A 
sedimentação do meu entendimento, nesse rumo, decorre da dicção contida no artigo 5º, 
inciso XXII, da Constituição Federal que, de modo incisivo, assegura a todos os 
brasileiros, entre tantos outros direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do 
direito à propriedade. O legislador constituinte, expressando enfaticamente a vontade da 
Nação, fez registrar no caput do art. 5º que "todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: ..." 
Não satisfeito em ter alçado, de modo expresso, a garantia do direito à propriedade, no 
caput do art. 5º, fez repetir o mesmo princípio no inciso XXII, afirmando, mais uma vez, 
que é garantido o direito de propriedade. 
Desnecessário lembrar aqui, por ser de conhecimento de todos os que militam com os 
fenômenos da ciência jurídica, que o conceito constitucional de propriedade é mais lato do 
que o emitido pelo direito privado. Isso porque, em face da evolução da presença do 
Estado na vida dos cidadãos, tornou-se necessário e fundamental que se impedisse que o 
Estado, por medida genérica ou abstrata, ou por atuação discricionária e sem justificativa 
legal, restringisse o particular de usar bens econômicos ou deles se apropriasse sem um 
devido processo legal. As exceções sofridas por esse direito e garantia fundamentais são 
as impostas pela própria Carta Magna e as decorrentes do exercício ordinário do poder de 
polícia. 
Há de se compreender, para bem se assimilar a extensão da garantia do direito de 
propriedade com de grau fundamental, que a nossa Carta Magna, conforme observe 
Celso Bastos (pg. 119, "Comentários à Constituição do Brasil", 2º Volume - Saraiva), 
"malgrado algumas incursões estatizantes ou nacionalistas, ainda assim é um documento 
eminentemente consagrador do liberal capitalismo. No nosso sistema, a propriedade 
privada tanto colabora para a expansão da individualidade, quando incidente sobre meios 
de produção, quanto sobre bens de consumo, daí porque no nosso sistema constitucional 
a propriedade estar simultaneamente vinculada ao regime das liberdades pessoais que 
estatui, como também a própria ordem econômica". Em conseqüência, conclui Celso 
Bastos, "Não pode a lei colocar fora do domínio apropriável pelos particulares certos tipos 
ou classes de bens, o que só é dado à Constituição fazer". No círculo desse panorama 
jurídico-constitucional, que impõe ao Juiz o dever de obedecer aos segmentos que o 
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formam, em face do compromisso assumido com a Nação de ser fiel à legalidade, não 
encontro guarida para imprimir validade e eficácia à parte final do artigo 6º e ao seu 
parágrafo primeiro, tudo da Lei nº 8.024, de 12.02.90, por vê-los na contramão do respeito 
ao princípio fundamental a que acabo de me reportar.  
Há, ainda, no curso do processo, outros posicionamentos jurídicos apresentados pelas 
partes, especialmente, pelo Banco Central. Creio, que o enfático reconhecimento da 
inconstitucionalidade que registro, afasta, por ter-se tornado sem objeto, qualquer 
discussão em patamar diferente. 
Com essa conclusão, Sr. Presidente, acompanho o voto do eminente Relator, em toda a 
sua extensão. 
É como voto. 
 
VOTO JUIZ CASTRO MEIRA 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Sr. Presidente e Srs. Juízes, ouvi os argumentos 
brilhantes que já foram expostos pelos eminente pares. Dispenso-me, portanto, de tecer 
maiores considerações já que também sou pela inconstitucionalidade dessa norma que 
está sendo colocada em votação. Protesto apenas para, oportunamente, juntar voto 
escrito ao acórdão que será proferido. 
 
VOTO JUIZ PETRUCIO FERREIRA 

O SENHOR JUIZ PETRUCIO FERREIRA: Sr. Presidente, como o Dr. Hugo Machado 
ressaltou no seu voto, constitui-se o art. 6º da Lei nº 8.024 numa ofensa indiscutível ao 
poder de propriedade. 
O Dr. José Delgado, por sua vez, fez ver que não se adequa àquele dispositivo a 
requisição ou a empréstimo compulsório, e nem ao próprio poder que o Estado tem em 
relação à legislação financeira. Na verdade, constitui-se tal dispositivo em uma 
intervenção inconstitucional ao direito de propriedade do indivíduo, razão porque 
acompanho todos os demais que me antecederam pela inconstitucionalidade do mesmo 
dispositivo. 
 
VOTO JUIZ ORLANDO REBOUÇAS 

O SENHOR JUIZ ORLANDO REBOUÇAS: Sr. Presidente, depois de ouvir atentamente 
os votos dos ilustre Pares que me antecederam, cm mais atenção para o do eminente 
Relator e de S. Exa., o eminente Juiz José Delgado, que, a meu ver, exauriu a matéria, 
profiro meu voto para ressaltar que considero igualmente inconstitucionais os dispositivos 
da Medida Provisória nº 168, convertida na Lei nº 8.024 de 1990, que determinaram o 
bloqueio dos saldos de ativos financeiros depositados em nome de pessoas físicas e 
jurídicas de nosso País. 
No meu entender, essas medidas de bloqueio dos ativos financeiros caracterizam-se 
como um autêntico empréstimo compulsório na modalidade prevista no inciso II do art. 
148 da Constituição Federal, mediante lei complementar, institui empréstimos 
compulsórios no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse 
nacional, observado o disposto no art. 150, III, b. Assim, este empréstimo compulsório 
para investimento público necessitaria de uma lei complementar para instituí-lo, e na qual 
também fosse observado o princípio constitucional da anterioridade tributária. Modalidade 
de empréstimo compulsório esta que, na ordem jurídica anterior à Constituição Federal de 
1988, estava regulada no art. 15, III, do Código Tributário Nacional, que permitia a 
instituição de empréstimo compulsório em conjuntura que exigisse absorção temporária 
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do poder aquisitivo. É evidente que as medidas adotadas pelo Governo que assumiu em 
15.03.90 tiveram o intuito de retirar moeda de circulação como uma forma de combate à 
inflação: reduzindo-se a moeda disponível, acarretar-se-ia uma retração no consumo e, 
conseqüentemente, a diminuição da referida inflação. 
Ocorre que, na ordem jurídica anterior, este empréstimo compulsório poderia ser instituído 
a qualquer tempo através de legislação ordinária, sem a observância do princípio da 
anterioridade. E devemos lembrar que o anteprojeto da Constituição Federal, elaborado 
pela chamada Comissão dos Notáveis, tendo à frente o saudoso Senador Afonso Arinos, 
propunha uma forma de investimento compulsório, que seria exatamente a figura da 
tomada compulsória de recursos financeiros das pessoas físicas e jurídicas - dos 
contribuintes - para atender a conjuntura que exigisse absorção temporária do poder 
aquisitivo. Tal proposta não prosperou e, enfim, o que a Constituição Federal trouxe, em 
matéria de empréstimo compulsório, é o que está no art. 148 da Constituição Federal de 
1988. 
Portanto, no meu entender, a medida também afrontou o art. 5º, XXXVI, da Constituição 
Federal, segundo o qual a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a 
coisa julgada. Nesse caso, seria o ato jurídico perfeito. 
No meu entender, foi também afrontado o inciso LIV do mesmo art. 5º da Constituição 
Federal, segundo o qual ninguém será privado da liberdade e de seus bens sem o devido 
processo legal. A Medida Provisória nº 168, evidentemente, lançou mão de ativos 
financeiros, de dinheiro, de recursos, de poupanças de particulares, principalmente da 
classe média nacional, que ao longo de tantos anos objetivavam uma garantia para uma 
velhice tranquila. Enfim, sem qualquer processo, sem qualquer notificação, sem qualquer 
medida judicial ou extra-judicial, não foi assegurada, aos proprietários daqueles saldos, 
ampla defesa. Confiscaram, assim, recursos financeiros, afrontando claramente o inciso 
LIV do art. 5º da Constituição Federal. 
Por fim, no tocante à corrente que entende que teria havido nesta medida o amparo do 
mesmo art. 5º, XXV, da Constituição Federal, diz: "No caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário 
indenização ulterior, se houver dano." 
"Empréstimo compulsório para atender a despesas extraordinárias decorrentes de 
calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência." E:"No caso de investimento 
público de caráter urgente de relevante interesse nacional, observado o princípio da 
anterioridade." Nesta segunda hipótese está claramente travestido o bloqueio de recursos 
ativos financeiros pertencentes a pessoas jurídicas e privadas, instituído através de lei 
ordinária e sem a observância do princípio da anterioridade, consagrado na Constituição 
Federal para instituição da anterioridade, consagrado na Constituição Federal para 
instituição de tributos, o que torna este bloqueio de ativos financeiros evidentemente 
inconstitucional. 
Mesmo que acolhêssemos as correntes de estudiosos que entendem não se tratar de um 
empréstimo compulsório, igualmente esta medida afronta outras disposições da 
Constituição Federal, principalmente aquela que, com bem ressaltou o eminente Relator 
no seu voto, refere-se aos depósitos em caderneta de poupança, contas correntes, 
depósitos a prazo fixo e outras modalidades de investimento, contratados entre o 
depositante e a instituição bancária, gerou-se, então, o fato consumado e, portanto, um 
ato jurídico perfeito que teria que ser respeitado em todas as sua cláusulas, 
principalmente quanto à liberdade do depositante em movimentar as suas contas no 
momento em que bem lhe conviesse. 
Evidente que tal dispositivo garante à autoridade pública requisitar bens de propriedade 
particular, no caso de iminente perigo público, bens estes que serão devolvidos quando 
cessar o perigo e assegurada a indenização ao proprietário, se houver dano. 
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O dispositivo constitucional deixa evidente que tal medida refere-se a bens imóveis ou 
bens móveis que não sejam dinheiro. É o que se deduz de acordo com o diploma legal 
anterior à atual Constituição Federal, mais precisamente o Decreto-lei nº 3.365 de 1941, 
Lei das Desapropriações, em seu art. 36, que prevê a requisição ou a ocupação 
temporária de bens imóveis, nos casos que ali se especifica. 
Mesmo assim, admitindo-se que pudesse, na forma deste dispositivo, haver a requisição 
ou a ocupação temporária ou uso temporário de dinheiro - uso este que não seria o uso 
ativo, mas o uso para resguardá-lo da circulação, mesmo tratando-se de uma requisição - 
era preciso que estivesse caracterizado e decretado o estado de perigo público ou 
iminência de perigo público. Ora, o que é perigo público no âmbito nacional? 
Perigo público, no âmbito nacional, está especificado na Constituição Federal como a 
decretação do estado de sítio ou estado de defesa. Isto é, no caso de guerra, de 
iminência de guerra e de calamidade pública. Principalmente nestes casos em que deve 
haver a decretação prévia do perigo público ou da iminência deste para que possa haver 
requisição ou ocupação temporária de bens. 
No caso, não se manifesta este perigo público. É verdade que estávamos às portas de 
uma hiperinflação, mas não há notícia de que, se tal perigo tenha havido, tenha tido como 
conseqüências manifestações ou fatos que atentassem contra a integridade, contra a vida 
ou contra a saúde de nossa população. 
Portanto, não há que se cogitar de uma requisição para uso temporário de dinheiro, mas 
como um autêntico empréstimo compulsório. É o caso que se traduz à medida que 
estudamos a Lei nº 8.024 de 1990, cuja inconstitucionalidade reconheço nos termos do 
voto do Relator. 
 
VOTO JUIZ CASTRO MEIRA 

O SENHOR JUIZ CASTRO MEIRA: Discute-se a constitucionalidade do art. 6º e seu § 1º 
da Lei nº 8.024, de 12.04.90, que limitou a cinquenta mil cruzados novos a 
conversibilidade em cruzeiros dos saldos das cadernetas de poupança, determinando que 
as quantias excedentes serão convertidas, a partir de 16 de setembro de 1991, em doze 
parcelas mensais e sucessivas. 
A inconstitucionalidade dessa indisponibilidade já foi cumpridamente demonstrada nos 
votos que me precederam, especialmente no percuciente estudo sobre a matéria com que 
acaba de nos brindar o eminente Juiz JOSÉ DELGADO. 
Em resumo, demonstrou S.Exa. que a norma limitativa não se compatibiliza com o art. 22, 
VI da Constituição Federal, eis que a competência da União para legislar sobre sistema 
monetário e de medidas, títulos e garantias de metais não comporta a permissibilidade 
para que imponha a indisponibilidade, ainda que por tempo determinado de ativos 
financeiros depositados em instituições bancárias. Mas, se fosse o caso, haveria o óbice 
do art. 163, II da Constituição Federal, como já houvera demonstrado Ives Gandra da 
Silva Martins. 
Como relembrou o ilustre Relator, alguns juristas, como Mestre Calmon de Passos e 
nosso colega HUGO MACHADO, cogitaram em justificar a medida com supedâneo no art. 
5º, XXV da Constituição Federal. Este último, porém, como ouvimos todos, reformulou 
essa posição. Na verdade, o próprio legislador jamais acenou com a justificativa da 
existência de "iminente perigo público". Além disso, bem assinalou o Juiz JOSÉ 
DELGADO que seria indispensável a prova de que os bens particulares teriam efetiva 
utilização pelo Poder Público. 
Na tentativa de delinear uma explicação jurídica para a nova figura, parece-me que 
efetivamente mais se aproxima do empréstimo compulsório. O Código Tributário Nacional 
permitia sua instituição no caso de conjuntura que exigisse a absorção temporária do 
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poder aquisitivo (art. 15, III). No início da nova administração Federa, o País debatia-se 
com altíssimos índices inflacionários, o que levou o Presidente da República a baixar a 
Medida Provisória que veio a ser convertida na Lei nº 8.024/90. 
Todavia é consabido, a nova Constituição não recepcionou aquela figura, sempre 
combativa na doutrina, pois previu a instituição de empréstimo compulsório apenas para 
os demais casos então referidos no art. 15 do CTN - despesas extraordinárias 
decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência - criando ainda a 
hipótese do empréstimo compulsório para o caso de investimento público de caráter 
urgente e de interesse nacional. Em nenhum deles há sustentação para a 
indisponibilidade dos saldos de poupança. Além disso, haveria inatendido o requisito da 
exigência de lei complementar constante no art. 148. 
Desse modo, analisando a figura jurídica ora surgida, numa ótica negativa, constata-se 
que lhe falta embasamento constitucional, pois o legislador não tinha competência para 
impedir a utilização de bens depositados em cadernetas de poupança. 
Sob uma ótica positiva, é flagrante a violação ao direito de propriedade e ao ato jurídico 
perfeito. Celebrado o contrato com a instituição financeira, não pode a lei surpreender a 
todos, impedindo o depositante de poder livremente usar os recursos depositados. Na 
expressão do saudoso Aliomar Baleeiro, as garantias constitucionais representam 
verdadeiro escudo em defesa do cidadão. Essa garantia do direito individual tem sido um 
princípio do regime democrático, valendo lembrar que já na Magna Carta, assinada por 
João Sem Terra, em 1215, ficou escrito que nenhum homem livre seria privado de seus 
bens. 
Diante de um tema da ciência jurídica, situada entre as ciências sociais, devemos 
esforçar-nos para compreender o fenômeno, pois, como assinalava Dilthey, as ciências 
do espírito usam o método da compreensão, enquanto nas ciências da natureza aplica-se 
a explicação. Certamente, ao Congresso Nacional não passou desapercebida tão gritante 
eiva de inconstitucionalidade, sobretudo porque aquelas mesmas pessoas foram as 
mesmas que, menos de dois anos atrás, dotaram o País de uma nova Constituição, 
inspirada nos princípios de respeito aos direitos humanos e da garantia do direito à 
propriedade. 
Na raiz de tudo, para mim, está o excesso de poderes que se conferiu ao Presidente da 
República, através das Medidas Provisórias. Neste caso, viram-se os legisladores diante 
de um fato consumado, impedindo-se de, naquele momento, levá-los a uma rejeição do 
ato normativo. 
Não havia a menor dúvida, entretanto, da inconstitucionalidade. Visualisando o direito não 
apenas como mera norma, mas como a conduta humana compartida e referida pela 
norma (Cossio) ou na concepção tridimensionalista de Reale, como fato, valor e norma, 
fácil é compreender que a conduta governamental incidia em lamentável equívoco ao 
buscar a solução dos graves problemas nacionais em maltrato às regras básicas, 
inclusive o sempre proclamado respeito aos depósitos em cadernetas de poupança. Essa 
infidelidade a um compromisso, tido como sagrado, além de causar lesão às garantias 
constitucionais já enunciadas, constitui verdadeira infração à obrigação moral de 
elaboração de uma lei honesta, valendo, a propósito, estas palavras de Georges Ripert no 
prefácio do livro de Gaston Lerouge, "Theorie de La Fraude en Droit Fiscal": 
"Eu diria com plena convicção: é preciso que o legislador dê o bom exemplo. O 
desrespeito à regra jurídica é sem dúvida, uma falta moral, mas, para impor respeito, é 
preciso que o Estado soberano também respeite (em sua legislação) a moralidade." 
Os fatos demonstraram, posteriormente, que além de todos esses aspectos, a norma 
impugnada representou uma verdadeira delegação legislativa às autoridades econômicas, 
passando a ter um efeito perverso, na medida em que os grandes especuladores 
financeiros que transferiram seus capitais para a caderneta de poupança, na busca de 
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melhor remuneração, puderam obter a liberação sob pretextos os mais diversos, 
enquanto o poupador clássico ficou de fora dessas medidas tomadas conforme o juízo do 
Presidente do Banco Central, no arrepio da Constituição e das mais comezinhas regras 
de eqüidade. 
Reconheço a boa intenção do Governo Federal. Todavia, na busca da boa ordem para as 
finanças públicas - objetivo socialmente desejável -, é indispensável que se respeite o 
valor jurídico fundamental: a segurança. O cidadão precisa saber que ele pode contratar 
um depósito com instituição financeira certo de que amanhã poderá dispor dos recursos 
conforme planejara, deles fazendo, o uso que bem entender. Em termos axiológicos, é 
necessário que a busca da ordem não avilte a segurança. Ambos são valores jurídicos 
que devem conviver na realização de uma sociedade mais humana e efetivamente 
democrática. 
Com essas considerações, acompanho o Relator para reconhecer a inconstitucionalidade 
do art. 6º, parte final e seu parágrafo 1º, da Lei nº 8.024/90. 

 


